INFORMACJA DLA RODZICÓW
o przebiegu RADY RODZICÓW VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV
z dnia 20 listopada 2017
OBIADY NA SZKOLNEJ STOŁÓWCE
Rada Rodziców omówiła kwestię zainteresowania uczniów jedzeniem obiadów w szkolnej
stołówce – o szczegółach zobowiązany jest poinformować Państwo przedstawiciel danej
klasy do RR. Na razie formuła i dostawca pozostają bez zmian, a do tematu obiadów na
stołówce szkolnej RR powróci w marcu 2018.
TEMATY BIEŻĄCE OMAWIANE Z UDZIAŁEM P. DYREKTOR
1. P. Dyrektor przedstawiła Radzie szczegółowe informacje dotyczące Fundacji, która
zbiera 1% podatku na rzecz szkoły. Wybór fundacji został dokonany 2 lata temu przez
Dyrekcję, jest to fundacja studencka „Młodzi Młodym”. Za prowadzenie
księgowości/dokumentacji Fundacja pobiera 10% od wpłat. W ubiegłym roku wpływy
były na poziomie 1600zł, natomiast w tym roku ok. 6200zł. Z otrzymanych środków
planowany jest zakup oprogramowania do serwera oraz sprzętu komputerowego.
Ustalono, że informacje o fundacji (np. link do strony internetowej) oraz o zebranych
kwotach i ich przeznaczeniu pojawią się na nowej stronie internetowej szkoły.
2. Od poniedziałku 27.11 powinna ruszyć nowa strona internetowa szkoły.
3. P. Dyrektor poinformowała, że grono pedagogiczne oraz kadra szkoły zostali
przeszkoleni przez specjalistów od zachowania w sytuacji zagrożenia
terrorystycznego. Szkolenie było bardzo realistyczne i pozytywnie odebrane przez
nauczycieli, dlatego też p. Dyrektor zaproponowała, aby takie szkolenie
przeprowadzić również dla młodzieży. RR postanowiła to szkolenie sfinansować z
budżetu RR, ponieważ temat jest bardzo ważny w dzisiejszych czasach.
Przedstawiciele klas zostali poproszeni o poinformowanie innych rodziców o
planowanym szkoleniu na najbliższym zebraniu z zastrzeżeniem, że w szkoleniu nie
powinny brać udział uczniowie cierpiący na problemy kardiologiczne i cukrzycę.
Udział w szkoleniu jest dobrowolny, jeśli rodzic sobie nie życzy, aby dziecko brało w
nim udział, proszony jest o zgłoszenie tego faktu wychowawcy.
4. P. Dyrektor poinformowała, że problem przeciekającego dachu został interwencyjnie
rozwiązany, natomiast całkowity remont dachu i elewacji musi zostać sfinansowany
przez miasto. Burmistrz jest o sytuacji poinformowany i nastawiony pozytywnie do tej
sprawy.
5. Sztandar szkoły został w ub. roku uhonorowany Orderem św. Stanisława i
odznaczenie to zostało w tym roku wystawione w specjalnej gablocie. Tablice z
nazwiskami olimpijczyków będą uzupełnione nowymi nazwiskami. Szkoła zdobywa
tak wiele pucharów i odznaczeń, że nie mieszczą się w obecnych gablotach i istnieje
potrzeba ich rozbudowy.
6. Poruszono temat niewystarczającej wielkości Auli szkolnej aby pomieścić wszystkich
uczniów jednocześnie (w kontekście konkursu pieśni patriotycznej). Aula może
pomieścić jednorazowo max. 300 osób i dlatego duże uroczystości (np.

rozpoczęcie/zakończenie roku szkolnego) są dzielone. W przyszłym roku konkurs
odbędzie się na dwie tury, aby wszystkie klasy miały szansę uczestniczyć.
7. Poruszono temat ewentualnej rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej (która
mogłaby służyć też jako duża aula) – P. Dyrektor poinformowała, że temat był
wielokrotnie analizowany. Pani Dyrektor powiedziała, że na razie ważniejszy jest
remont elewacji, ale rozważają też zakrycie boiska balonem (po remoncie)
8. P. Dyrektor na prośbę RR poinformowała o działaniach podjętych przez szkołę po
tragicznej śmierci ucznia klasy maturalnej.
ŹRÓDEŁKO WODY
Na koniec listopada planowana jest inspekcja, która ma stwierdzić, czy jest możliwość
uruchomienia źródełka wody pitnej w szkole. Istnieją duże obawy, że nie będzie to
możliwe ze względu na fakt, że instalacja wodna w szkole jest bardzo stara i woda jest
żółta.
PODJĘTE UCHWAŁY
1. Dofinansowanie dla uczennicy klasy gimnazjalnej jako refundacja wydatków
poniesionych przez jej rodziców na udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w
szachach
2. Dofinansowanie wypożyczenia kostiumów teatralnych na przedstawienie w Tygodniu
Kultury.
3. Dofinansowanie Dnia Językowego 2018 w ramach Tygodnia Kultury
4. Aktualizacja preliminarza wydatków RR poprzez zaplanowanie dokupienia kanap i
krzeseł jako kontynuację ubiegłorocznej inwestycji (aby meble były jednolite).
5. Sfinansowanie ze środków RR szkolenia antyterrorystycznego dla uczniów naszej
szkoły
INNE
1. Kserokopiarka – na potrzeby uczniów naszej szkoły rozważany jest jej zakup.
2. Termin kolejnego zebrania RR – zostanie ustalony w zależności od terminu zebrań
klasowych w styczniu.

