INFORMACJA DLA RODZICÓW
o przebiegu RADY RODZICÓW VIII LO z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 58 im.
Władysława IV
z dnia 14 maja 2018
Omawiane tematy:

1. Matury 2018 – odbyła się krótka dyskusja na temat bardzo trudnej matury rozszerzonej
z matematyki w tym roku. Pytania i zadania były trudniejsze niż w ubiegłych latach. Klasy
maturalne rozważą podpisanie się pod petycją przygotowaną przez rodziców z LO im.
Reytana, w której wnioskuje się o dostosowanie kryteriów oceny do zawyżonego
poziomu, aby nie zaniżały ocen z matury.

2. Budżet – p. Tkacz poinformowała, że mamy wciąż nadwyżkę dochodów nad wydatkami.
Szczegóły u przedstawicieli klas.

3. Kurs tańca - odbyła się krótka dyskusja na temat planów organizacji w szkole kursu
tańca z inicjatywy uczniów i ewentualnego współfinansowania ze środków Rady. Pani
Pawica poinformowała Radę, że w przeszłości z podobne inicjatywy miały już miejsce i
zapał młodzieży do tańca szybko wygasał. W toku dyskusji uzgodniono, że młodzież
powinna opłacać kurs z własnych środków, a Rada może ewentualnie wspierać środkami
występy, stroje, etc.

4. Zwrot środków od Rady Rodziców - p.Tkacz poinformowała, że wszystkie klasy
spełniły kryterium kwalifikujące do zwrotu części wpłat na fundusz Rady. Rodzice lub
wychowawcy powinni występować do Rady o przekazanie tych środków.

5. Źródełko – ostatnie testy wody są w tym tygodniu, powinno ruszyć od przyszłego
tygodnia. Pani Pawica podziękowała panu Jagielskiemu za zaangażowanie w temat.

6. Wentylacja chroniąca przed smogiem – Pan Jagielski rozesłał do Rady przed
spotkaniem obszerną informację na temat zanieczyszczenia powietrza wraz z ofertą firmy
zewnętrznej (pozyskaną poprzez kontakty prywatne) na instalację specjalnej wentylacji
filtrującej powietrze wewnątrz pomieszczeń. Szczegoły u przedstawicieli klas. Temat
będzie jeszcze w tym roku kontynuowany przez p. Jagielskiego (dopyta się znajomego
zawodowo zajmującego się tym problemem , o koszta i być może uda mu się zaprosić
jego do obejrzenia naszych sal, (czy w ogóle technicznie jest to możliwe) i w zależności
od ustaleń, włącznie z p. Dyrektor powinien zostać przejęty przez nową Radę, ponieważ
Pan Jagielski już odchodzi ze szkoły i nie może tego kontynuować w przyszłym roku.)

7. Obiady – p. Wyszomierski przedstawił krótkie podsumowanie dotychczasowych prac
zespołu, tj:
Kryteria oceny ofert zostały zatwierdzone na poprzedniej Radzie
Oferenci poproszeni zostali poproszeni o przygotowanie ofert wg specyfikacji
Wpłynęły tylko 2 oferty (Marwit, Bluebar), 1 firma miała złożyć, ale ostatecznie nie
przedstawiła oferty (Dietbox);
Z dwóch złożonych ofert tylko oferta Marwit jest dostosowana do realiów szkoły
(minimum 15 posiłków), natomiast Bluebar określił minimum na 50 posiłków (obecnie
13 osób korzysta z obiadów)
Marwit wydaje się być bardzo zainteresowany nawiązaniem współpracy; ich oferta nie
odbiega od standardów rynkowych; proponowane ceny są korzystne, jest
profesjonalnym graczem z zapleczem spełniającym standardy i wymogi. W przypadku

niespełnienia minimum logistycznego 2 razy (2 m-ce) wprowadzone będą rozwiązania
obniżające koszt obsługi. Możliwe skrócenie wydawania obiadów do jednej przerwy
lub przywiezienie na konkretną godzinę) W związku z tym p. Wyszomierski stwierdził,
ze istnieje niebezpieczeństwo, ze w trakcie roku szkolnego firma może się wycofać z
serwowania obiadów. Natomiast bufet prowadzony przez panią Ilonę w ostatnim
czasie poszerzył ofertę i jest pozytywny odbiór tej zmiany przez młodzież.
Pani Pawica dodała, że pani Ilona jest gotowa dalej inwestować w rozwój oferty, ale
wstrzymuje się ze względu na brak decyzji co dalej z obiadami. Przedstawicielka klasy 1C
zaproponowała, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji poprosić o opinię Samorząd
Uczniowski jako współgospodarza i reprezentanta głównych beneficjentów docelowego
rozwiązania czyli uczniów. Zdecydowana większość Rady wyraziła wątpliwość co do takiej
konsultacji podając argumenty, że za obiady płacą rodzice i dzieci nie znają wszystkich
ograniczeń i realiów związanych z tematem. Korzystając jednak z obecności
Przewodniczącego SU oczekującego na spotkanie z Radą, p. Pawica zaprosiła go na
posiedzenie i poprosiła o przedstawienie ad hoc opinii na temat obiadów i bufetu jako opcji
alternatywnych. Zwrócił on uwagę na następujące aspekty:


Jakość obiadów w 2018 r znacznie się pogorszyła (wielkość porcji, cena), z
tego względu młodzież intensywniej niż w przeszłości korzysta z bufetu, ale
według jego wiedzy wciąż są zainteresowani obiadami, co pokazała też
ankieta przeprowadzona wśród uczniów w ub. roku



Uczniowie często zostają po lekcjach na zajęcia dodatkowe i korzystają wtedy
z dostaw zewnętrznych (np. UberEats), gdyż bufet zamyka się już przed 14.00



Młodzież jest niechętna kupowaniu „w ciemno” i opłacaniu obiadów za miesiąc
z góry (co było w warunkach oferty Marwit i Bluebar). Tę obawę wyraziła też
część członków RR



Przewodniczący SU poprosił o możliwość zapoznania się z ofertami i
rozważanymi opcjami przez samorząd


Panie Pawica i Kingston poprosiły o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym SU i poprosiły
go o przekazanie SU i jego opiekunom informacji, że RR prosi SU o przeprowadzenie ankiety
w pierwszym semestrze przyszłego roku szkolnego na temat satysfakcji z jakości posiłków i
sugestie oraz przekazanie wyników RR.
Dalsza część dyskusji na ten temat toczyła się już w gronie Rady. Przeważały głosy za
wyborem opcji poszerzonego bufetu, ze względu na potencjalne ryzyko wycofania się
Marwitu, jeśli ilość chętnych nie wzrośnie (co jest prawdopodobne, gdyż gimnazjum będzie
wygaszane, a uczniowie gimnazjum zawsze byli liczniejszą grupą jedzącą obiady). Pani Ilona
deklaruje wzbogacenie oferty bufetowej, ale jeżeli w ocenie uczniów i rodziców bufet nie
spełni oczekiwań, to zawsze istnieje możliwość powrotu do rozmów z Marwitem w przyszłym
roku.

TEMATY BIEŻĄCE OMAWIANE Z PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – poprosił o zgodę i wsparcie, co do:
1. E-sport – Przewodniczący SU przekazał, że omawiał organizację turnieju gier
komputerowych z p. Dyrektor i ma jej wstępną zgodę pod warunkiem, że Rada nie
wyrazi sprzeciwu. Pierwszy etap rozgrywek będzie on-line. Wybranie gry „League of
Legends” spowodowało wśród części rodziców sprzeciw, później podczas głosowania
RR przychyliła się do prośby SU.
2. Turniej siatkówki – samorząd złoży podanie o dofinansowanie.
3. Potańcówka – ustalono z dyrekcją, że odbędzie się w najbliższy czwartek 17.05 a jej
motywem przewodnim będą klimaty latynoamerykańskie. Koszty dekoracji i napojów
pokrywa samorząd, 5 nauczycieli będzie dyżurować. Do Rady wpłynie podanie o
pokrycie kosztów ZAIKS.
4. Noc Filmowa – odbędzie się 8/9.06 bez kosztów jako przegląd filmów oscarowych z
95r (z prelekcją). Przewodniczący SU zwrócił się z prośbą o wsparcie w znalezieniu
opiekunów wśród rodziców – 12 osób (dwie tury 19-24 i 24-7)
5. Dzień sportu – wpłynie podanie o dofinansowanie.
3. PODJĘTE UCHWAŁY

1. Zgoda RR na organizację turnieju gier komputerowych przez SU
2. RR wybrała „opcję bufetu” jako alternatywę dla obiadów, pod następującymi
warunkami:



dłuższe godziny dostępności bufetu (w konsultacji z samorządem szkolnym)



poszerzenie oferty bufetu o dania ciepłe, zupy, sałatki (udostępniane zgodnie z
warunkami lokalowymi i wymogami SANEPID)



posiłki ciepłe nie będą podawane w „styropianie”

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 – 18.06.2018 o g.18

