INFORMACJA DLA RODZICÓW
O PRZEBIEGU SPOTKANIA RADY RODZICÓW
PRZY VIII LO Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI NR. 58 im. WŁADYSŁAWA IV
W WARSZAWIE
W DNIU 29.10.2018
Spotkanie Rady Szkoły było poświęcone spotkaniu z Panią Dyrektor, przedstawieniu pytań oraz omówieniu
spraw bieżących. W spotkaniu wzięło udział 14 z 16 uprawnionych przedstawicieli klas.

1. Przedstawienie aktualnych potrzeb szkoły przez Panią Dyrektor.
Pani Dyrektor Małgorzata Dąbrowska omówiła pokrótce najważniejsze prośby o dofinansowanie: wyjazd na
warsztaty fizyczne i matematyczne, szkolenia dla rodziców i uczniów (tu Pani Dyrektor przypomniała, iż
udział w tych zajęciach jest dobrowolny), opłacenie składek członkowskich w Towarzystwie Szkół Twórczych
i Najstarszych Szkół, dofinansowanie pielgrzymki dla maturzystów. Pani Dyrektor poinformowała, że
czekamy na ostateczną kontrolę z SANEPIDu - wszystkie zalecenia zostały wykonane, liczymy na pozytywne
rozpatrzenie wniosków i uruchomienie bufetu w najbliższych dniach.
2. Prezentacja Samorządu Szkolnego
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (SU) Karol Bojke zaprezentował RR plany dotyczące aktywności
samorządu wymagające wsparcia finansowego:
 zajęcia z tańca towarzyskiego (zgłosiło się ok. 120 osób chętnych, zajęcia miałyby się odbywać
w piątki o 15:30, planowane jest wprowadzenie symbolicznego wpisowego).
 turnieje siatkówki
 koło filmowe i film na Przegląd Młodych Talentów
 Noc filmowa (30.11.2018) - podczas Nocy Filmowej wyświetlane będą 4 polskie komedie, np.
"Chłopaki nie płaczą". Potrzebna będzie opieka rodziców, zwłaszcza na zmianę od północy do 6
rano.
 Dofinansowanie organizacji PMT
3. Koło wychowanków
Pani Beata Kingston przedstawiła prośbę Pani Agnieszki Pawicy, byłej Przewodniczącej RR, która działa
obecnie w Kole Wychowanków Władysława IV. Koło planuje stworzyć bazę adresową wychowanków, do
tego potrzebne jest wsparcie rodziców - wkrótce otrzymamy list do byłych uczniów Szkoły, który mamy
rozesłać do rodziców w klasach z prośbą do byłych Władysławiaków o kontaktowanie się z Panią Pawicą.
Planowane jest aktywowanie Koła, zwłaszcza w związku z organizacją 135 rocznicy Szkoły za 2 lata.
4. Podjęte uchwały:
Pani Kingston przedstawiła następujące podania do Rady Rodziców:
 Dofinansowanie Pielgrzymki Maturzystów
 Dofinansowanie wyjazdu na warsztaty matematyczne i fizyczne do Perzanowa
 Opłata składek członkowskich w Stowarzyszeniu na rzecz najstarszych szkół i Towarzystwie Szkół
Twórczych
 Dofinansowanie zajęć dla uczniów:
o zajęcia dla maturzystów "Matura bez sesji i wzmacniaczy. Jak mądrze wzmacniać swój
organizm" (Centrum Profilaktyki Społecznej)
o zajęcia dla 2 klas liceum "Nie dopalaj, bo się spalisz- co warto wiedzieć o narkotykach i
dopalaczach" (Centrum Profilaktyki Społecznej).
o zajęcia dla uczniów klas III gimnazjum "Nie daj się złapać w sieci - bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży w Internecie" (Centrum Profilaktyki Społecznej).



Dofinansowanie zajęć dla rodziców - wkrótce zostaną zorganizowane zajęcia dot. depresji wśród
młodzieży, prowadzone przez psychologa z Poradni Poza Schematami, a także "Kiedy i dlaczego
dzieci ryzykują – profilaktyka zachowań ryzykownych. Wzmacnianie czynników ochronnych na
poziomie rodziny. Rodzice jako wzory wychowawcze", prowadzone przez Centrum Profilaktyki
Społecznej.

Termin następnego zebrania Rady Rodziców ustalono na 26.11.2018 o godz. 18:00.

