Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy za rok 2013 .
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Działalność Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum
Ogólnokształcącego w Trzebnicy w 2013 roku .
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół
nr 1 Trzebnicy zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, trwałą, samorządną i niezarobkową
organizacją działającą na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia1989r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.Nr20, poz104 ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (DZ. U. Nr 96 poz873 z 2003r. ze zmianami)oraz na mocy Statutu.

Zarząd Stowarzyszenia działa we współpracy z Dyrekcją szkoły,
Gronem Pedagogicznym, Radą Rodziców i Uczniami Powiatowego Zespołu
Szkól nr1 w Trzebnicy.
Dyrektor szkoły- Danuta Szuber, wicedyrektor - Anna Grzegorczyk i Elżbieta
Wróblewska.

Działalność na rzecz uczniów i środowiska - współpraca z dyr. PZS nr1,
gronem pedagogicznym i uczniami
-1 stycznia -30 czerwca- zrealizowano projekt ,,Otwarci na Edukację” współfinansowany ze
Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet IX, Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach. Działalność 9,5 ,, Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich”.
Lider- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy. Partner- PZS nr1 w Trzebnicy.
Projekt obejmował bezpłatne szkolenia- dla 100 osób-młodzieży i dorosłych z Gmin :Trzebnica,
Oborniki Śląskie i Prusice,
-12 stycznia odbył się IV Otwarty Charytatywny Bal Karnawałowy w Hotelu Trzebnica dla
mieszkańców, przyjaciół, sympatyków i absolwentów LO- 94 osoby- - uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli przygotowali kotyliony , -dochód z zabawy przeznaczono na stypendia i bieżącą
działalność na rzecz uczniów PZS nr 1 i absolwentów szkoły;
- 29 stycznia-w obecności przedstawicieli szkoły, Rady Rodziców i Zarządu przekazano do dyspozycji
uczniów i nauczycieli zakupioną w całości ze środków SAPLO Tablicę interaktywną ESPIRT PLUS 80,
wraz z oprzyrządowaniem ( projektor oraz uchwyt ścienny do projektora). Tablicę oznaczono
plakietką z logo Stowarzyszenia. Drugą tablicę interaktywną wraz z oprzyrządowaniem otrzymała
szkoła w ramach realizowanego projektu,, Otwarci na Edukację”
-8 lutego - w Domu Wczasowym w Trzebnicy( dawny Internat LO)odbyło się kolejne, II Spotkanie z
poezją, w którym uczestniczyło ponad 30 osób. Spotkanie prowadziła absolwentka LO- poetka
Danuta Kamińska
-23 kwietnia prezes Zarządu uczestniczyła w Radzie Pedagogicznej klas III LO celem wyłonienia
stypendysty, Stypendium ,,Primus Inter Pares” Honorowego Prezesa SAPLO dyrektora Władysława
Zięby;
-26 kwietnia zostało wręczone Stypendium Primus Inter Pares wraz z medalem SAPLO;
- 14 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SAPLO. Zarząd uzyskał
Absolutorium za rok 2012.;
- 14 czerwca wśród złożonych przez uczniów i ich wychowawców podań Zarząd dokonał wyboru
Stypendysty,, Talent”. Stypendium zostało wręczone w czasie inauguracji roku szkolnego 2013/2014;
-21 czerwca odbył się ,,II Wieczór świętojański” na wyspie w Lesie Bukowym w Trzebnicy. W
otwartym spotkaniu udział wzięli absolwenci szkoły i mieszkańcy, ponad 100 osób. Młodzież szkolna
przygotowała dekoracje- wianki, młodsi absolwenci pomagali przy obsłudze imprezy- catering;
- 28 czerwca w czasie zakończenia roku szkolnego LO i Gimnazjum wręczono uczniom
wytypowanym przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonym przez Zarząd Stypendia i medale
SAPLO.- ,,Primus Inter Pares” – Gimnazjum, Stypendia naukowe LO i Gimnazjum;
- 2 września na apelu inaugurującym nowy rok szkolny2013/2014 wręczono medal SAPLO
i Stypendium Talent
- 27września na prośbę uczniów i ich rodziców podjęto uchwałę o organizacji dodatkowych,
odpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży PZS nr1 –fizyka- 1 grupa, wychowanie
fizyczne-2 grupy, język angielski-1 grupa. W zajęciach uczestniczyło 53 uczniów;
-2 października w PZS nr1 w Trzebnicy odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu z :
Samorządem Uczniowskim w sprawie pomocy Zarządu przy usprawnieniu radiowęzła
szkolnego, Szkolnym Kołem Wolontariatu w sprawie organizacji Spotkania
Przedświątecznego, a następnie z rodzicami uczniów chcących skorzystać z dodatkowych
odpłatnych zajęć pozalekcyjnych;
- 22 października prezes Zarządu wzięła udział w III Powiatowym Forum Organizacji
Pozarządowych;
-6 listopada w PZS nr1 w Trzebnicy odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Zarządu z
rodzicami uczniów chcących skorzystać z dodatkowych odpłatnych zajęć pozalekcyjnych w

nowo powołanych na prośbę uczniów i ich rodziców grupach przedmiotowych; język angielski- 1
grupa, chemia -1 grupa. W zajęciach uczestniczyło 19 uczniów. Łącznie w zajęciach uczestniczyło
93 uczniów
- 27 listopada udzielono pomocy finansowej uczniowi w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej
i materialnej ( na podstawie podania złożonego przez wychowawczynię ucznia);
-13 grudnia odbyło się V Otwarte Spotkanie Przedświąteczne dedykowane Wolontariuszom
Szkolnego Kola Wolontariatu z kiermaszem wyrobów rękodzielniczych uczniów i absolwentów
LO. Przed południem dla młodzieży, po południu dla dorosłych mieszkańców wraz z częścią
artystyczną w wykonaniu uczniów;

Wspieranie uzdolnionej młodzieży PZS nr1 :
-zorganizowane zostały odpłatne zajęcia dodatkowe dla młodzieży, zgodnie z zapotrzebowaniem
zgłoszonym przez uczniów i ich rodziców.
–przyznano stypendia dla młodzieży LO i gimnazjum

Wręczono 5 stypendiów:
Liceum Ogólnokształcące:
-Stypendium Primus Inter Pares Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO
Władysława Zięby, otrzymał Andrzej Popiel;
-Stypendium ,, Talent” –Joanna Jurkowska
- Stypendium naukowe– Hubert Grzegorczyk

GIMNAZJUM;
- Stypendium Primus Inter Pares –Natalia Kozakiewicz
- Stypendium naukowe – Wojciech Poprawa

Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych:
- zakupiono 2 tablice interaktywne ESPIRT PLUS 80 wraz z oprzyrządowaniem .Zakup jednej w
całości sfinansowany ze środków SAPLO, druga zakupiona ze środków zrealizowanego przez
Stowarzyszenie w partnerstwie ze szkołą projektu,, Otwarci na edukację”;
- zakupiono obiektyw do aparatu fotograficznego- celem dokumentowania wydarzeń związanych z
działalnością Stowarzyszenia- do dyspozycji i Zarządu i innych osób związanych ze Stowarzyszeniem w
tym uczniów szkoły;

Ułatwianie nawiązywania i podtrzymywania więzi koleżeńskich:
-funkcjonuje założona w 2010r. strona internetowa Stowarzyszenia www.saplo.com.pl na
której zamieszczane są aktualne informacje na temat działalności Zarządu SAPLO;
-na stronie SAPLO zamieszczone są również informacje i zdjęcia ze zjazdów roczników, które
w tym roku organizowały spotkania i przekazały informację Zarządowi SAPLO;
-w V spotkaniu przedświątecznym, II Wieczorze Świętojańskim i IV zabawie karnawałowej
licznie uczestniczyli absolwenci szkoły, spotkania na w/w imprezach wyznaczyły sobie
również roczniki maturalne..;
- tworzona jest baza potrzebujących opieki ze strony wolontariatu, w którego skład wchodzą
uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariatu , absolwenci i sympatycy SAPLO.

Badanie losów i kultywowanie pamięci o pedagogach i absolwentach
PZSnr1 Trzebnicy :
-na bieżąco gromadzone są wspomnienia i informacje o losach pedagogów i absolwentów szkoły;
- odbyły się trzy zjazdy absolwentów ( dwa poza Trzebnicą).

Nowi członkowie SAPLO :
-w roku 2013 do Stowarzyszenia przystąpiło dwoje członków .

Pozyskiwanie środków na działalność :
- wpłaty członkowskie
- darowizny, w tym np. fanty do licytacji na balu karnawałowym
- dochód z balu karnawałowego ( bilety, licytacje)
- wpłaty z tytułu odpisu podatkowego

Podjęto uchwały dotyczące bieżącej działalności Zarządu między innymi:
-uaktualnienia wysokości stypendiów przyznawanych przez SAPLO;
-wyłaniania stypendystów spośród przedstawionych kandydatur;
-poszerzenia zakresu przyznawanych stypendiów o młodzież Gimnazjum PZS nr1 w Trzebnicy;
-przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia;
- przystąpienia w partnerstwie ze szkołą do realizacji projektu ,, Otwarci na Edukację”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
-upoważnienia pani wiceprezes SAPLO do jednoosobowego reprezentowania Stowarzyszenia przy
realizacji projektu unijnego;
- utworzenia subkonta przy koncie SAPLO do rozliczeń projektowych;
-zorganizowania na prośbę uczniów i ich rodziców dodatkowych odpłatnych zajęć pozalekcyjnych;
- zakupu tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem;
- zakupu obiektywu do aparatu fotograficznego;
- udzielenia zapomogi finansowej uczniowi w trudnej sytuacji materialnej;
- upoważnienia do jednoosobowej obsługi elektronicznej konta SAPLO do czasu powołania nowego
skarbnika;
Prezes Zarządu SAPLO
Małgorzata Kolińska

