
Sprawozdanie Zarz~du Stowarzyszenia Absolwentow 


Liceum Ogolnoksztalqcego im. Krola Jana III Sobieskiego w Wejherowie 


za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. 


I. Stowarzyszenie Absolwent6w LO im. Kr6la Jana III Sobieskiego w Wejherowie (zwane dalej SALO) 

na dzien 31 grudnia 2012 r. liczy!o III cz!onk6w. 

Uchwa!'l Walnego Zebrania SALO z dnia 31.05.2012 r. w poczet czlonk6w SALO przyj~to 14 os6b. 

Zadnych os6b nie skreslono. 

II. Adres siedziby Stowarzyszenia: 84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1. 


III. Stowarzyszenie wpisane zosta!o do Krajowego Rejestru S'ldowego - Rejestr Stowarzyszen, Innych 


Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zaklad6w Opieki Zdrowotnej S'ldu 


Rejonowego Gdansku w dniu 04.12.2001 r., pod numerem 0000067311. 


Regon Stowarzyszenia 191340259. 


IV. Nad realizacjC\. celu statutowego Stowarzyszenia tj: " dzialalnosc oSwiatowa, kulturalna w zakresie 


kultury jizycznej i sportu a takie wspieranie takiej dzialalnosci oraz integracja absolwentow i 


sympatykow Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Krola Jana III Sobieskiego w Wejherowie '.' w okresie 


01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Zarz'ld pracowa! w sk!adzie: przewodnicz'lca - Marzena Skrzynecka, 


wiceprzewodnicz'lca - Katarzyna G!~bocka, sekretarz - Maria Kokoszka, skarbnik - Halina Rudzinska, 


czionek - Krystyna Lisius. 


W roku sprawozdawczym mialo miejsce trzynascie protokolowanych spotkan. 


V. Dzialalnosc oswiatowa, kuIturalna w zakresie kultury fizycznej i spOIiu a takZe wspieranie takiej 


dzia!alnosci. 


Zarz'ld Stowarzyszenia utrzymywa! i utrzymuje sta!y kontakt z Dyrekcj'l Liceum i wspieral dzia!alnosc 


Szkoly w w/w zakresie. 


1. 	 Stowarzyszenie podobnie ' jak w latach ubieglych obj~lo patronatem Og61nopolski PrzeglC\.d 

Malych Form Teatralnych im. Adama Luterka oraz wspomagalo dzia!alnosc licealnego zesporu 

teatralnego "Prawie Lucki". Dofinansowano organizacj~ Og61nopolskiego Przegl'ldu Malych 

Form Teatralnych, przekazuj'lc srodki finansowe w kwocie 2000 z1. 

2. 	 W ramach propagowania i rozwijania wsr6d spolecznosci szkolnej i lokalnej zainteresowania 

j~zykami obcymi oraz podnoszenia kompetencji j~zykowych uczni6w Liceum dofinansowano 

zakup radiomagnetofonu - pomocy dydaktycznej do nauki j~zyk6w obcych oraz ufundowano 

nagrod~ specjaln'l Powiatowego Minifestiwalu Poezji J~zyka Angielskiego dla najlepszego ucznia 

I LO w Wejherowie (MP4) na !'lcznC\. kwot~ 387,98 z1. 

3. 	 Dofinansowano warsztaty teatralno-j~zykowe "Art for Sobieski" w kwocie 400 z1. 
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4. 	 Podczas uroczystosci pozegnania absolwentow Liceum w 2012 r. wr~czone zostaly tradycyjne 

Nagrody Stowarzyszenia. Otrzymalo je 21 absolwentow, ktorzy wyrozniali si~ naukowo lub 

artystycznie. Kwota przeznaczona na ten cel to 4500 zt 

5. 	 W celu wspierania dzialalnosci oswiatowej Liceum, Zarz<ld Stowarzyszenia wspolfinansowal 

zakup gablot ekspozycyjnych do "Galerii historii szkcly". Koszt wynios12189,40 zt 

6. 	 Przedstawiciele Zarzqdu SALO wzi~li udzial wraz z innymi partnerami Szkoly w spotkaniu 

z ewaluatorami Pomorskiego Kuratorium Oswiaty. Spotkanie dotyczylo sposobow i efektow 

wspolpracy ze Szkol<l. 

VI. Integracja absolwentow i sympatykow Liceum 

W 2012 r. Zarzqd Stowarzyszenia prowadzil roznorodne dzialania, ktore mialy na celu zaciesnianie wi~zi 

mi~dzy Szkolq i Jej absolwentami oraz promocj~ Szkoly i Stowarzyszenia w srodowisku. 

1. 	 Zorganizowane zostaly dwa spotkania absolwentow tj. bal karnawalowy w hotelu "Wodnik" 

w Lebie (18.02.2011 r.), w ktorym uczestniczylo 61 osob oraz spotkanie jesienne w Lesnej 

Karczmie Faltom (22.09.2012 r.), w ktorym wzi~lo udzial 50 osob. 

2. 	 We wspolpracy z LO, dnia 16 paidziernika zorganizowano spotkanie z okazji Jubileuszu 15-lecia 

Stowarzyszenia i Dnia Edukacji. Zarz<ld zaprosil na t~ uroczystosc najbardziej aktywnych 

czlonkow Stowarzyszenia. Podczas spotkania odsloni~to w Galerii Wybitnych Absolwentow 

portret prof. Stanislawa Ilnickiego. Obecni byli przyjaciele z lat szkolnych profesora. W czasie 

obchodow Jubileuszu zaprezentowana zostala historia SALO w formie prezentacji 

multimedialnej. 

3. 	 Przedstawiciele SALO uczestniczyli w dniu 2 sierpnia 2012 r. w uroczystosciach pogrzebowych 

kol. Macieja Kanteckiego. 

4. 	 Stowarzyszenie i dzialalnosc Stowarzyszenia byla promowana prezentowana podczas D ni 

Otwartych LO w dniu 21.03.2012 r. 

5. 	 Informacje 0 dzialalnosci SALO zamleszczane S<l stronie internetowej Stowarzyszenia 

www.1iceum1.wejher.pllstowarzyszenie i w miar~ mozliwosci w lokalnej prasie. Utworzono profil 

SALO na Facebooku. Na biez<lco prowadzona jest kronika Stowarzyszenia, w ktorej znajduj<l si~ 

zdj~cia wszystkich organizowanych spotkan, wpisy gosci bior<lcych w nich udzial, wycinki 

czasopism, ktore umiescily artykuly 0 dzialalnosci Stowarzyszenia oraz imprezach obj~tych 

patronatem Stowarzyszenia. 

6. 	 W zwiqzku z 15-leciem SALO przez caly rok trwaly prace nad okolicznosciowym folderem pt. 

,,10+5 lat Stowarzyszenia Absolwentow LO". Folder w formie elektronicznej zostal 

przygotowany w 2012 r., natomiast na pocz<ltku 2013 r. zostal wydany jako ksi<lzka. 

VII. Odpisy uchwal z protokolow za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. 

1. 	 Uchwala z dnia 26.01.2012 r. 

- dofinansowanie "Kursu pierwszej pomocy przedmedycznej" dla uczni6w liceum w kwocie 500 z1. 
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2. 	 Uchwa1a z dnia 28 .02.2012 r. 

- przekazanie 400 zl na zakup lVIP4 i radiomagnetofonu, 

- przekazanie 500 zl na wydruk roll-up(u) z Ofert<l: edukacyjn<l: Liceum - promuj<l:cego szkol~ 

i Stowarzyszenie, 

- dofinansowanie zakupu odczynnikow chemicznych. 

3. 	 Uchwala z dnia 25 .04.2012 r. 


- przyznanie nagrod dla wybitnych absolwentow w l<l:cznej wysokosci 4500 z1. 


4. 	 Uchwa1a z dnia 01.10.2012 r . 

. -	 dofinansowanie w kwocie 2000 zl nagrod dla laureatow oraz orgamzacJl Ogolnopolskiego 

Przegl<l:du Ma1ych Form Teatralnych im. A. Luterka, 

..: dofinansowanie organizacji warsztatow teatralno - j~zykowych w kwocie 400 z1. 

5. 	 Uchwa1a z dnia 27.11.2012 r. 

- dofinansowanie zakupu gablot do "Galerii historii szkoly" w kwocie 2600 z1. 

VID. Strukiura przychodow w 2012 r. przedstawia1a si~ nast~puj<l:Co: 

Przychody z dzialalnosci statutowej 27.056,22 zl 

Sldadki brutto okreslone statutem 1.750,00 zl 


Darowizny i dotacje 6.045,30 zl 


Zysk 2011 roku 19.260,92 zl 


Pozostale przychody 	 20,28 zl 

Przychody fin.ansowe (odsetki bankowe) 20,28 zl 

IX. Struktura kosztow w 2012 r. przedstawiala si~ nast~puj'lcCo : 

Koszty dzialalnosci statutowej 	 10.310,00 zl 

Koszty realizacji zadan statutov.ych 	 10310,00 zl 

Koszty rodzajowe 	 1.658,95 zI 

Zuzycie materia10w 348,95 zl 


Prowizje bankowe 245,00 zl 


Znaczki pocztowe 46.5,00 z1 


Usrugi obce 600,00 zl 


x. W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie by1a przeprowadzona zadna kontrola. 


