Podsumowanie działalności Rady Rodziców
przy VIII LO z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 58 im. Władysława IV
w roku szkolnym 2017/18,
stan na dzień 18 czerwca 2018 r.
1. Od września 2017 r. do czerwca 2018 r. odbyło się 8 zebrań Rady Rodziców. W spotkaniach tych
uczestniczyła Pani Dyrektor Małgorzata Dąbrowska, na niektóre z nich zaproszony został
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Cyprian Galicki, a po nowych wyborach w marcu 2018
roku Karol Bojke.
2. Prowadzenie księgowości w obecnym roku szkolny powierzono Pani Joannie Tkacz, wybranej na
stanowisko Skarbnika podczas pierwszego spotkania RR we wrześniu 2017 roku.
3. W październiku opracowaliśmy i uchwaliliśmy oraz przyjęliśmy do realizacji plan finansowy Rady
Rodziców, który stanowił punkt wyjściowy do podejmowania decyzji dotyczących dysponowania
środkami wpłacanymi przez Rodziców uczniów Gimnazjum i Liceum.
4. W roku szkolnym 2017/2018 do dnia 18 czerwca 2018 Rada Rodziców dofinansowała lub
sfinansowała następujące przedsięwzięcia:
 zakup pomocy naukowych do nauki języków obcych i na zajęcia artystyczne;
 wyjazdy uczniów na coroczne warsztaty fizyczne i matematyczne do Perzanowa, obóz
matematyczny dla gimnazjalistów, a także wyjazd do Centrum Nauki w Łodzi dla klas
gimnazjalnych oraz pielgrzymkę do Częstochowy dla maturzystów;
 dofinansowanie uczniów w trudnej sytuacji na wniosek wychowawców oraz pedagoga szkoły
(zakup obiadów, dofinansowanie studniówki, dofinansowanie wycieczek, dofinansowanie
zawodów i olimpiady wiedzy, przyznanie stypendium naukowego, wyjazd wioślarzy na obóz
wioślarski);
 nagrody dla najlepszych maturzystów z najwyższą średnią, dla zwycięzców najróżniejszych
konkursów, dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego;
 koła zainteresowań – chór, koło ekonomiczne, zajęcia z łaciny, warsztaty z chemii, koło
teatralne, zajęcia taneczne dla maturzystów przed studniówką;
 Tydzień Kultury – tj. organizację Dnia Nauk Ścisłych, Dnia Językowego, Dnia Tradycji, Dnia
Języka Polskiego, Konkursu "Focus na wartości" oraz zakup kwiatów itd. dla gości. Łączna
kwota dofinansowania wyniosła ponad 3,5 tys. zł;
 działalność Koła Filmowego – dofinansowanie filmu na Przegląd Młodych Talentów (PMT);
 działalność Samorządu Uczniowskiego – m.in. dofinansowanie organizacji PMT, zakupu
nowych koszulek dla siatkarzy, turnieju siatkówki (koszt wynajmu sali), Dnia Sportu,
potańcówki (pokrycie kosztów ZAIKSu);
 warsztaty antyterrorystyczne dla wszystkich klas;
 Bieg Władysławiaka – na XXV Jubileuszowy Bieg Władysławiaka zwiększono pulę nagród do
2,5 tys. zł;
 studniówka – podobnie jak w latach ubiegłych RR dofinansowała organizację studniówki w
kwocie 4,5 tys. zł;
 bal gimnazjalny w kwocie 2.000 zł;
 zakup nowej kolorowej kserokopiarki z funkcją drukowania;
 zamontowanie źródełka wody i przeprowadzenie testów jakościowych;
 zakup kanap (w wakacje zostaną dokupione jeszcze dwie kanapy, czekamy na dostawę) i
krzeseł;
 wszystkie klasy spełniły kryterium kwalifikujące do zwrotu części wpłat na fundusz Rady i
odebrały przysługującą im sumę;

 inne wydarzenia – upominki od Rady Rodziców dla uczniów na Mikołaja, pączki na Tłusty
Czwartek, spotkania z innymi szkołami z okazji ich jubileuszy, zakup wieńców pogrzebowych,
czytniki wyjściowe na boisko, składki członkowskie w Towarzystwie Szkół Twórczych oraz
Stowarzyszeniu na rzecz najstarszych szkół, drobne naprawy w sali geograficznej, zakup
książek do biblioteki.
Wszystkie powyższe działania nie byłyby możliwe bez aktywnego finansowego wsparcia Rodziców, za
co serdecznie dziękujemy.
5. Oprócz działalności finansowej Rada Rodziców prowadziła również następujące działania:


wybór opcji obiadów dla uczniów. W tym celu przeprowadzono w szkole ankietę, powołano
komisję i dokonano wyboru najlepszej oferty;



Prezydium Rady Rodziców przeprowadziło wiele rozmów z Dyrekcją szkoły, Paniami Pedagog
i Psycholog w celu ustalenia dalekosiężnego planu organizacji spotkań dla Rodziców na temat
trudności i problemów wieku dojrzewania. Był to bardzo trudny rok, ze względu na dwie
tragedie, które spotkały Rodziny i społeczność naszej szkoły. Mamy nadzieję, że liczne
spotkania kryzysowe, które odbyły się w pierwszym semestrze były pomocne i pozwoliły
stworzyć bazę wyjściową do kolejnych spotkań, które w przyszłym roku szkolnym będą
dotyczyły: depresji wśród młodzieży, zaburzeń odżywiania, napięcia/stresu, uzależnienia/
cyberprzemocy, wartości/wyborów (Archipelag Skarbów), roli rodziców w adaptacji dzieci.

6. W tym roku szkolnym zmieniona została strona internetowa szkoły z zakładką Rady Rodziców z
wieloma pożytecznymi informacjami.
7. Uruchomiony również został oficjalny profil szkoły na Facebooku, gdzie znajdą Państwo bieżące
informacje o życiu naszej społeczności szkolnej i lokalnej.
8. Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Pawica aktywnie uczestniczyła w wielu wydarzeniach i
uroczystościach szkolnych, takich jak: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej,
Studniówka oraz uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych, zaangażowała się również
w działalność Koła Wychowanków. Wiceprzewodnicząca Beata Kingston aktywnie uczestniczyła w
przygotowywaniu Tygodnia Kultury, wigilii klasowych, w Dniu Otwartym dla kandydatów do
liceum, w zebraniach Praskiego Forum Rad Rodziców oraz w warsztatach Obszary i metody
współpracy rady rodziców z samorządem uczniowskim.
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