SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V LICEUM
OGÓŁNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE
za okres styczeń – grudzień 2021 roku
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego
w Krakowie
Adres: ulica Studencka 12, 31-116 Kraków
Telefon: 12 422 31 72
e-mail: sa@v-lo.krakow.pl
KRS: 0000280170
NIP: 676-23-66-955
Nr konta: 83 1240 1431 1111 0000 1045 4738

1. Statut oraz regulacje wewnętrzne Stowarzyszenia.



Wprowadzono zmiany w Statucie Stowarzyszenia i zgłoszono tekst ujednolicony Statutu do KRS
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sporządzono i złożono do właściwych organów
sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

2. Formy prowadzenia działalności.
Stowarzyszenie prowadziło działalność w formie projektów zorientowanych na potrzeby Szkoły oraz
środowiska absolwentów, zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.
Działania doraźne oraz projekty zrealizowane lub w trakcie realizacji w okresie od stycznia do grudnia
2021 r.:
 Nagroda dla najlepszego absolwenta "Zegarki dla absolwentów roku 2021"
o Przyznano dwa zegarki dla najlepszych absolwentów
 Program stypendialny „Moje K5” – w oparciu o nowoobowiązujący regulamin stypendialny
przyznano dwa stypendia, w tym jedno stypendium zwykłe i jedno stypendium fundatorskie
 Program stypendialny „Moje K5” – dokonano zmiany regulaminu stypendialnego w celu
zorganizowania obrotu wnioskami online















Program stypendialny „Moje K5” – ogłoszono nabór wniosków na rok szkolny 2021/2022
Zorganizowanie zajęć dodatkowych z matematyki
Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia i fanpage na portalu Facebook, na którym
informowano czytelników o bieżących pracach Stowarzyszenia oraz o ciekawostkach związanych
ze Szkołą, jej społecznością i Stowarzyszeniem
Bieżące działalność na rzecz Szkoły i sfinansowanie potrzeb społeczności szkolnej wymienionych
w pkt. 3
Kontynuacja przygotowań do Jubileuszu 150-lecia V LO:
o Potwierdzono honorowy patronat Prezydenta Miasta Krakowa
o Z powodów pandemicznych przełożono termin głównych obchodów jubileuszu na
czerwiec 2022 r.
o Przygotowano wzory umów i oświadczeń niezbędnych przy realizacji projektu
o Podpisano umowę o współpracy z Grupą A05 Sp. z o.o. w zakresie produkcji wydarzeń
jubileuszowych
o Pozyskano mecenasów rozdziałów księgi jubileuszowej oraz gali jubileuszowej
o Pozyskano listy gratulacyjne z okazji jubileuszu od przedstawicieli władz, uczelni i innych
o Kontynuowano pozyskiwanie materiałów do księgi jubileuszowej
o Prowadzono szeroką promocję Jubileuszu
Przeprowadzono akcję reklamowo-informacyjną o przekazywaniu 1% podatku dochodowego
na rzecz Stowarzyszenia ulotek informacyjnych i mailingu.
Działalność integracyjna – organizowano spotkania członków Stowarzyszenia, zwyczajowo
połączone z posiedzeniami Zarządu, które co do zasady są otwarte dla wszystkich członków
Wyróżniono osoby zasłużone dla Stowarzyszenia – wyróżnienie „za zasługi dla rozwoju
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta
Witkowskiego w Krakowie”
Podjęto decyzję o zakupie roll-upów i banerów w związku z obchodami 150-lecia Liceum
Podjęto współpracę Stowarzyszenia i Szkoły z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II

3. Finansowe wsparcie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w zakresie
różnych potrzeb:





Finansowanie dodatkowych zajęć organizowanych dla uczniów
Sfinansowano dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów V LO
Wsparto finansowo organizację przez uczniów projektu DePresja Społeczeństwa
Dofinansowano organizowany w Szkole koncert charytatywny, w tym opłacono usługę strojenia
fortepianu





Ponoszono wydatki związane z przygotowywanymi obchodami 150-lecia Liceum, w tym z filmem o
prof. Barbarze Tischner
Zakupiono oprogramowania do oznaczania książek w bibliotece szkolnej
Zakupiono drukarki 3D dla potrzeb Koła Robotycznego przy VLO.
Opłacono wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za obsługę BIP

4. Członkostwo honorowe:
Wyróżniono tytułem członka honorowego z tytułem Członka Zasłużonego Tomasza Pilikowskiego.
5. Działalność gospodarcza.
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
6. Informacja na temat wysokości przychodów oraz poniesionych kosztów.
Informacja na temat wysokości uzyskanych przychodów, ich źródeł oraz informacja na temat
poniesionych kosztów znajduje się w sprawozdaniu finansowym.
7. Informacja o zatrudnieniu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego nie pobierali
wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji.
8. Pożyczki, obligacje, akcje, udziały, środki trwałe.
Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych, nie nabywało obligacji, nie obejmowało udziałów lub
akcji w spółkach prawa handlowego, nie nabywało nieruchomości ani środków trwałych.
9. Działalność zlecona.
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).
Stowarzyszenie korzystało z usług zewnętrznych w zakresie rachunkowo-księgowym. W 2021 roku doszło
do zmiany podmiotu odpowiedzialnego za obsługę rachunkowo-księgową.
10. Współpraca o charakterze społecznym i środowiskowym
Zaznaczyć należy, że w toku realizacji swoich zadań Stowarzyszenie współpracowało w sposób
organizacyjny i niekomercyjny z podmiotami o charakterze społecznym i przedstawicielami społeczności
szkolnej V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Wchodzi
to w szczególności:





Współpraca z Dyrekcją VLO celem określenia potrzeb Szkoły wynikających z realizowanych zadań
dydaktyczno-wychowawczych, w których Stowarzyszenie może wesprzeć Szkołę.
Współpraca z Radą Rodziców VLO celem koordynacji i optymalizacji wsparcia udzielanego
społeczności VLO.
Udział Członka Stowarzyszenia do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybór tego
Członka do KRDPP – zaangażowanie SAIP VLO w szeroko pojętą aktywność pozarządową.

Stowarzyszenie współpracowało także z władzami miasta Krakowa, a w szczególności z Prezydentem Miasta
Krakowa, w związku z przygotowywanymi obchodami 150-lecia Liceum.
11. Informacje dodatkowe.
Ponadto należy zauważyć, że pomimo trudności wynikających z pandemii Covid-19 Stowarzyszenie
na bieżąco realizowało swoje zadania. Cykliczne projekty Stowarzyszenia (w tym w szczególności
program stypendialny Moje K5), przygotowania obchodów 150-lecia Liceum oraz działania o charakterze
pilnym były realizowane. Odbywały się także regularne spotkania członków i władz Stowarzyszenia;
częściowo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
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