INFORMACJA DLA RODZICÓW
o przebiegu RADY RODZICÓW VIII LO z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 58 im.
Władysława IV
z dnia 16 kwietnia 2018

TEMATY BIEŻĄCE OMAWIANE Z UDZIAŁEM P. DYREKTOR

1. Podziękowanie za dofinansowanie z budżetu Rady – p. Dyrektor podziękowała Radzie
za dofinansowanie czytników wyjściowych na boisko. Podziękowała też za wieniec na pogrzeb
profesora Chmielewskiego. Kanapy zakupione przez Radę na korytarze są oblegane przez
młodzież, do rozważenia jeszcze zakup kolejnych kanap.

2. Bufet - p.Ilona poszerzyła ofertę bufetu i spotkało się to z pozytywnym odzewem uczniów.

Pani Tkacz zwróciła uwagę, że bufet jest czynny do 14.00, a zdarza się, że o 13.45 jest już
niestety zamknięty (a młodzież zostaje czasem w szkole do 17). Pani Dyrektor podkreśliła, że
jest bardzo zadowolona ze współpracy z panią Iloną i nie rozważa opcji zmiany operatora
bufetu.

3. Zakończenie roku szkolnego

- p. Dyrektor poprosiła o zakup (jak co roku) nagród
książkowych na zakończenie roku szkolnego.

4. Powrót do szkoły Tomka Ratowskiego

- p. Ratowska podziękowała Dyrekcji,
nauczycielom i Radzie za wsparcie w trudnym okresie po wypadku Tomka. Szczęśliwie Tomek
wrócił już na regularne zajęcia do szkoły.

TEMATY BIEŻĄCE OMAWIANE Z PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Karol Bojke – nowy przewodniczący Samorządu Szkolnego – zaprezentował Radzie tematy z
programu wyborczego, w których Samorząd liczy na współpracę i wsparcie finansowe od
Rady:
1. Źródełko – samorząd rozważał zainstalowanie dystrybutorów wody, ale ponieważ
ostateczny raport z wyników badań ujęcia „źródełka” oczekiwany jest przez RR już 15
maja, to rozważania o dystrybutorach zostaną wstrzymane do tego czasu; samorząd
sprawdzi, czy jest możliwość uzyskania oferty na dystrybutory na krótki okres (1-2
miesiące) do czasu uruchomienia źródełka
2. Turnieje siatkówki – samorząd zwróci się do Rady o dofinansowanie kosztów wynajmu
sali
3. Turnieje gier komputerowych – samorząd planuje turniej weekendowy na początku
czerwca i zwróci się do Rady o dofinansowanie kosztów komputera i miksera wideo.
Odbyła się dyskusja wśród członków Rady, jakie wartości promuje taki turniej. Pojawiły
się głosy, że gry komputerowe i tak zabierają młodzieży zbyt wiele czasu. Z drugiej strony
pozytywne jest to, że młodzież spotka się i spędzi czas razem. Ostateczna decyzja co do
udzielenia lub nie wsparcia Rady podjęta będzie jak wpłynie wniosek.
4. Kiermasz ciast – samorząd poprosił o możliwość wpłacenia zebranej gotówki do kasy
Rady.
5. Dyskoteka – samorząd poprosi o dofinansowanie opłaty dla ZAIKS. Pani Pawica
zaproponowała, że ma zaciemnienie na okna do wykorzystania. Odbyła się dyskusja, czy
dyskoteka musi być w piątki (są uczniowie którzy nie chcą uczestniczyć w piątki).
Zaproponowano termin w środę przed Bożym Ciałem jako alternatywny termin do
rozważenia.
6. Radiowęzeł – samorząd chciałby poprawić jakość techniczną i więcej wykorzystywać
Radiowęzeł, ale są tu pewne ograniczenia (centrala w piwnicy, nie wolno kuć ścian aby

pociągnąć kable, głośniki tylko na 2 piętrze). Samorząd przeprowadzi najpierw analizę
techniczną możliwych opcji i dopiero wtedy zwróci się do Rady o dofinansowanie. Na
pytanie Rady, do czego będzie wykorzystywany radiowęzeł, Karol odpowiedział, że
młodzież oczekuje muzyki na przerwach, a samorząd chciałby przekazywać aktualności i
ogłoszenia (zamiast gazetki szkolnej).
7. Noc Filmowa – w tym roku szkolnym seanse filmów polskich mogą być za darmo, ale
jeżeli będzie pozytywny odzew ze strony młodzieży, to w przyszłym roku szkolnym
samorząd poprosi Radę o dofinansowanie abonamentu.
8. Dzień sportu – samorząd poprosi Radę o dofinansowanie, zawody będą na boisku
szkolnym i na Orliku, być może też uda się uzyskać wsparcie finansowe ze strony
dzielnicy.
Karol poinformował, że Samorząd ma stronę na FB i mejla do kontaktu.
SPRAWY BIEŻĄCE
1. Obiady w szkole – pan Wyszomierski przedstawił Radzie efekt prac czteroosobowego
zespołu powołanego mejlowo po ostatnim spotkaniu Rady do przygotowania kryteriów oceny
ofert obiadowych i zarekomendowania Radzie najkorzystniejszej opcji na kolejny rok szkolny.
Zespół spotkał się aby obejrzeć stołówkę, zebrał wcześniejsze oferty oraz ofertę na rozszerzony
bufet od p. Ilony. Jako cel przyjęto zapewnienie młodzieży możliwości ciepłego posiłku (nie musi
to być dwudaniowy obiad). P. Wyszomierski przedstawił wypracowaną listę kryteriów, według
których wszystkie oferty zostaną ocenione (m.in. obsługa wydawania obiadów i sprzątania,
sposób rozliczeń, etc.), gdyż cena nie może być jedynym kryterium. Dostawcy zostaną poproszeni
o odniesienie się do tych kryteriów. Rada po zapoznaniu się z tymi kryteriami poprosiła zespół o
kontynuowanie prac i przedstawienie rekomendacji ostatecznego rozwiązania po porównaniu
ofert. Uzgodniono też, że na stronie Rady pojawi się informacja zbiorcza o wyniku ankiet
obiadowych.
2. Ubezpieczenie – w tym roku w szkole jest ubezpieczenie grupowe NW od Compensy.
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. W szkole jest ponad 500 uczniów, rodzice mogą
zaproponować oferty od innych ubezpieczycieli na kolejny rok.
3. PODJĘTE UCHWAŁY
1. Zwrot kosztów dojazdu dla chóru szkolnego na konkursy
2. Dofinansowanie wyjazdu ucznia klasy licealnej na Olimpiadę z wiedzy o Maksymilianie
Kolbe.
3. Dofinansowanie materiałów na zajęcia artystyczne .
4. Przyznanie dwóm uczniom naszej szkoły stypendium naukowego.
5. Dofinansowanie czytników wyjściowych
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.
Terminy kolejnych zebrań RR – 14.05.2018 oraz 18.06.2018 o g.18

