INFORMACJA DLA RODZICÓW
o przebiegu RADY RODZICÓW VIII LO z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 58 im.
Władysława IV
z dnia 18 czerwca 2018
Omawiane tematy:

1. Obiady – Na zebranie została zaproszona pani Ilona Niemira, prowadząca bufet szkolny,
która przedstawiła obecne działanie bufetu (poinformowała np. że obecnie wydawanych
jest 10 obiadów na całą szkołę), a także propozycję zaadaptowania pomieszczenia
znajdującego się obok stołówki na dodatkową kuchnię. Rada Rodziców uzyskała zgodę
na wykorzystanie tego pomieszczenia od Pani Dyrektor. Konieczne prace do wykonania to
np. dodatkowy zlew, oddzielny blat do mięsa i warzyw. Ustalono, że Pani Niemira
przedstawi niezbędny kosztorys i biznesplan, tak aby Rada Rodziców mogła jak
najszybciej podjąć uchwałę o dofinansowaniu remontu. Ustalono również, że samorząd
uczniowski powinien od września ściśle współpracować z Panią Iloną (przekazywać
informacje o wycieczkach, planie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, tak aby było
wiadomo, kiedy potrzebne jest ew. wydłużenie pracy bufetu, do czego byłoby niezbędne
zatrudnienie dodatkowego pracownika). RR chce zachęcić uczniów (poprzez Samorząd
Uczniowski) do korzystania z aplikacji Zdrowe zakupy, a także uważa, za dobre
rozwiazanie zorganizowanie przez SU konkursu o dobrym odżywaniu, w celu
dodatkowego zainteresowania młodzieży tematem posiłków w szkole.

2. Źródełko wody - badania wody wykazały jej przydatność do spożycia, tym samym
źródełko zostało udostępnione uczniom. Pan Czajka (rodzic ucznia z Ic) wykonał montaż
źródełka nieodpłatnie, za co serdecznie dziękujemy!

3. Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2018/2019 - RR przeanalizowała oferty
ubezpieczenia NNW od kilku towarzystw i zgodnie z rekomendacją brokera
ubezpieczeniowego podjęła decyzję o kontynuacji współpracy z dotychczasowym
dostawcą umowy ubezpieczenia, tj. TU Compensa. Wkrótce przekażemy Państwu
dokładne informacje.

4. Stan finansów - Pani Tkacz poinformowała pokrótce o sytuacji finansowej na koniec
maja. Wpłaty ze składek wyniosły 78% deklarowanych wpłat, wydatki stanowiły 97%
zaplanowanych kosztów. Dokładna informacja znajduje się w podsumowaniu, a stan
finansów na koniec roku szkolnego 2017/2018 zostanie przedstawiony RR na pierwszym
zebraniu we wrześniu.

5. Składka na rok szkolny 2018/2019 - Rada Rodziców omówiła wysokość obecnej
składki i ustaliła, że na przyszły rok szkolny sugerowana składka powinna zostać na
niezmienionym poziomie, tj. 60 zł miesięcznie.

6. Spotkania dla rodziców w przyszłym roku szkolnym - RR omówiła tematy
dobrowolnych spotkań dla rodziców zaproponowane przez Panią Szulc i Panią
Krowirandę. Ustalono, że Pani Pedagog i Pani Psycholog zaproponują większy wybór
nazwisk prelegentów przed ostatecznym ich wyborem.

3. PODJĘTE UCHWAŁY – RR zagłosowała pozytywnie w następujących sprawach:



w sprawie wsparcia przez Radę wyposażenia i remontu bufetu



w sprawie dofinansowania montażu źródełka



w sprawie dofinansowania Dnia Sportu



w sprawie dofinansowania obozu wioślarskiego szkolnej drużyny



w sprawie Ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2018/2019



w sprawie sugerowanej wysokości składki na rok szkolny 2018/2019

Przypominamy Państwu, że umieszczane na stronie Szkoły informacje z posiedzeń RR mają
charakter bardzo ogólny. Przedstawiciele klas do RR są proszeni o omawianie spraw
poruszanych spotkań w swoich klasach.
Termin kolejnego zebrania RR - kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się we
wrześniu - wtedy zostanie przedstawione sprawozdanie Rady.

