
Stowarzyszenie  Absolwentów  i  Przyjaciół  V  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Augusta

Witkowskiego  w  Krakowie  (SAIP)  prowadzi  działalność  skupioną  na  wsparciu  Szkoły,

w szczególności:

 Finansowanie  zajęć  dodatkowych  z  różnych  przedmiotów,  w  zakresie

rozszerzającym standardowy program nauczania.

 Program stypendialny „Moje K5” dla uczniów szczególnie uzdolnionych, o trudnej

sytuacji  materialnej.  Rokrocznie  przyznawane jest  kilka stypendiów,  w oparciu

o zatwierdzony regulamin, przez komisję stypendialną powołaną w tym celu.

 Zakup nowoczesnych pomocy naukowych, niestandardowego wyposażenia Szkoły

itp., m.in.:

o Wyposażenie  pracowni  chemicznej  w  zaawansowane  urządzenia

analityczne  (np.  spektorfotometr)  oraz  urządzenia  pozwalające  na

przeprowadzanie doświadczeń w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów

szczególnie zainteresowanych przedmiotem;

o Wyposażenie pracowni fizycznej w zestaw tablic multimedialnych;

o Wyposażenie zespołu nauczycieli  matematyki  w rzutniki  pozwalające na

prezentację bezpośrednią zapisów na papierze na ekranie;

o Wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt informatyczny.

o Wyposażenie koła robotycznego w drukarkę 3D oraz niezbędne materiały

pozwalające na realizację zajęć dodatkowych z zakresu robotyki.

 Finansowanie przejazdów na konkursy i olimpiady wiedzy, zarówno krajowe, jak

i zagraniczne.

 Wsparcie  finansowe  uczniów  realizujących  projekty  rozwojowe  w  ramach

konkursów i zajęć dodatkowych przy zakupie towarów i usług potrzebnych do ich

realizacji.

 Nagroda dla najlepszego absolwenta "Zegarki dla absolwentów"

Ponadto  Stowarzyszenie  działa  na  rzecz  integracji  społeczności  związanej  z  V  Liceum

Ogólnokształcącym  między  innymi  poprzez  organizowanie  spotkań,  balów,  jak  również,

Jubileuszu 150-lecia Szkoły.



Jeżeli  dostrzegacie  zasadność  funkcjonowania  SAiP,  to  w  prosty  sposób  możecie

współuczestniczyć w działaniach ofiarowując 1% swojego podatku na Organizację Pożytku

Publicznego,  jaką  jest  Nasze  Stowarzyszenie.  Od  ponad  10  lat  wszyscy  mamy  prawo

dysponować celem, na jaki przeznaczamy 1% podatku, od kilku lat SAiP, jako OPP, w ten

właśnie sposób ma prawo pozyskiwać środki na swoją działalność. Wszystkie w ten sposób

zebrane środki przeznaczamy na poprawę standardów nauczania i potrzeby szkoły. Dzięki

temu zakładamy,  że  choć w ułamkowej  części  przyczyniamy  się  do  wizerunku VLO-  jako

SZKOŁY SUKCESU.

Należy  podkreślić,  że jedynym administracyjnym kosztem funkcjonowania  Stowarzyszenia

jest  zewnętrzna  obsługa  księgowa.  Wszystkie  pozostałe  działania  pozwalające  na

funkcjonowanie SAIP są realizowane społecznie przez jego członków. Pozwala to uzyskać

wysoką efektywność  wykorzystania  środków finansowych pozyskanych  przez Organizację.

Zakupy  prowadzone  są  w  sposób  przejrzysty  i  przemyślany,  zgodnie  z  zasadami

konkurencyjności.
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