INFORMACJA DLA RODZICÓW
o przebiegu spotkania RADY RODZICÓW
PRZY VIII LO Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI NR. 58 im. WŁADYSŁAWA IV
W WARSZAWIE
W DNIU 17.09.2018
Spotkanie Rady Szkoły było poświęcone tematom organizacyjnym w nowym roku szkolnym, przyjęciu
sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok ubiegły, wyborom nowego Prezydium,
spotkaniu z Panią Dyrektor, przedstawieniu pytań oraz omówieniu spraw bieżących.
W spotkaniu wzięło udział 14 z 16 uprawnionych przedstawicieli klas.
Pani Dyrektor otworzyła zebranie, powitała wszystkich rodziców, a następnie przekazała bardzo smutną
wiadomość o niespodziewanej śmierci Pani Joanny Ratowskiej, przedstawicielki klasy IIA.
1. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej w roku
szkolnym 2017/2018.
Pani Beata Kingston, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 w imieniu Pani
Agnieszki Pawicy, Przewodniczącej RR, odczytała sprawozdanie RR. Pani Ewa Błażejowska, Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie Komisji.
RR jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności oraz
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017/2018 i udzieliła absolutorium ustępującemu Prezydium RR
z wykonania obowiązków za rok szkolny 2017/2018.
2. Wybór nowego Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca - Beata Kingston, klasa 3GA (14/14 głosów)
Wiceprzewodniczący - Sebastian Tkacz, klasa IIC (13 głosów za, 1 głos wstrzymujący się)
Skarbnik - Joanna Tkacz, klasa IIB (13 głosów za, 1 głos wstrzymujący się)
Sekretarz - Magdalena Olechno, klasa IIIC, (13 głosów za, 1 głos wstrzymujący się)
Komisja Rewizyjna - Ewa Błażejowska, klasa IIIA i Marcin Wyszomierski, klasa IID (14/14 głosów).

3. Tematy poruszane podczas spotkania z Panią Dyrektor:
 dofinansowanie zajęć dla uczniów - koła ekonomicznego, kursu tańca, koła teatralnego
 dofinansowanie montażu urządzeń do WIFI (w szkole będą montowane światłowody)
 zakup przenośnych klimatyzatorów do niektórych klas. Konieczne jest tutaj sprawdzenie
poziomu hałasu, generowanego przez klimatyzator, a także jego wydolności.
 konserwacja zegara na wieży szkolnej - ponieważ jest to zabytek, szkoła zwróci się do Urzędu
Dzielnicy z prośbą o dofinansowanie.
 skrócona przerwa obiadowa - obecnie w szkole jest tylko jedna 20-minutowa przerwa po 4
godzinie lekcyjnej, omówiono możliwość przywrócenia drugiej przerwy obiadowej także po 5
godzinie lekcyjnej. Pani Dyrektor przychyliła się do prośby uczniów i rodziców, dotyczącej
przywrócenia 15-minutowej przerwy po 5 lekcji.
 utrudniony kontakt z niektórymi nauczycielami przez Librusa (brak reakcji na wiadomości) Pani Dyrektor poprosiła o udział w zebraniach i dniach otwartych, o spotkaniach z
nauczycielami i zrozumienie dla nauczycieli, że nie włączają komputerów wieczorem.
 nowy psycholog szkolny (pani Krowiranda odeszła z powodów osobistych - Pani Kingston
przekazała podziękowania i pozdrowienia).

4. Zatwierdzenie preliminarza wydatków
Skarbnik Joanna Tkacz przedstawiła preliminarz wydatków na rok szkolny 2018/2019, udzielając wyjaśnień,
jakie wydatki znajdują się w poszczególnych pozycjach. Rada Rodziców podjęła jednogłośnie uchwałę o
zatwierdzeniu preliminarza wydatków.
5. Podjęte uchwały
 Zatwierdzenie sprawozdania za rok szkolny 217/2018 i udzielenie absolutorium ustępującemu
Prezydium Rady Rodziców
 Wybór nowego Prezydium RR
 Zatwierdzenie preliminarza wydatków na rok szkolny 2018/2019
 Odebranie pełnomocnictwa do rachunku bankowego RR członkowi RR z poprzedniej kadencji
 Udzielenie pełnomocnictw do rachunku bankowego P. Beacie Kingston (Przewodnicząca RR), p.
Sebastianowi Tkaczowi (Z-ca Przewodniczącego RR) i p. Joannie Tkacz (Skarbnik RR); realizacja
dyspozycji do rachunku wymaga akceptacji/podpisu dwóch osób łącznie.
 Udzielenie Przewodniczącej RR upoważnienia do akceptacji wniosków o dofinansowanie ze
środków RR do kwoty 500 zł w porozumieniu z co najmniej z jednym z członków Prezydium
Rady w okresie pomiędzy spotkaniami RR. Członkowie RR zostaną poinformowani o
poniesionych wydatkach na najbliższym spotkaniu RR.
 Odrzucenie wniosku komitetu studniówkowego o utworzenie subkonta na potrzeby studniówki
Termin następnego zebrania Rady Rodziców ustalono na 29.10.2018 o godz. 18:00.

