INFORMACJA DLA RODZICÓW
o przebiegu RADY RODZICÓW VIII LO z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 58 im. Władysława IV
z dnia 29 stycznia 2018
STAN FINANSÓW RR
Pani Tkacz przedstawiła krótkie podsumowanie wpływów na fundusz RR i rozdała
przedstawicielom klas szczegółowe zestawienie dla każdej klasy, które przedstawicele
klas do RR mają obowiązek omówić na najbliższych zebraniach klasowych.
TEMATY BIEŻĄCE OMAWIANE Z UDZIAŁEM P. DYREKTOR
1. Chór Szkolny - zdobył I miejsce i Grand Prix na 24 Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i
Pastorałek w Będzinie, oraz nagrodę pieniężną.
2. Budżet szkoły na 2018 r. – Rada Pedagogiczna zaopiniowała budżet negatywnie,
podobnie jak Prezydium Rady Rodziców. Przedstawiciele klas do RR służą bardziej
szczegółową informacją.
3. Ranking szkół - w rankingu warszawskim VIII LO Władysława IV zajęło 3 miejsce, a w
rankingu ogólnopolskim miejsce IX. W przyszłym roku szkoła planuje nabór 5 klas
pierwszych, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 - po 4 klasy dla uczniów po
gimnazjum (liceum 3-letnie) i uczniów po szkole podstawowej (liceum 4-letnie) Trwają
też prace nad ofertą programową szkoły. Przedstawiciele klas do RR służą bardziej
szczegółową informacją.
4. 1% podatku – za pieniądze uzyskane w roku ubiegłym szkoła kupiła oprogramowanie do
serwera i mikrofony do nagłośnienia, zostało jeszcze 900zł które można wydać też w tym
roku. Informacja o możliwości przekazania 1% na szkołę jest na stronie internetowej
szkoły i w okresie rozliczeń podatkowych informacja ta będzie pojawiać się na stronie
startowej. Przedstawicielom klas do RR zostały rozdane wizytówki z danymi do wpłat, do
rozdania w klasach na najbliższym zebraniu.
5. Omówione zostały również: wyniki kolejnej kontroli z kuratorium, nauczanie
indywidualne, reorganizacja planu lekcji oraz możliwość uczestnictwa w różnych
warsztatach dla młodzieży w szkole. W toku dyskusji zwrócono uwagę, że są już
zaplanowane podobne inicjatywy (szczegółowe informacje były przekazane trójkom
klasowym na spotkaniu 8.01). Przedstawiciele klas do RR służą bardziej szczegółową
informacją.
PODJĘTE UCHWAŁY
1. Dofinansowanie nauki tanga i walca dla maturzystów na studniówkę.
2. Dofinansowanie opłaty dla ZAIKS za studniówkę.
3. Dofinansowanie opłaty za studniówkę dla ucznia w trudnej sytuacji materialnej.
4. Dofinansowanie nagród na szkolny konkurs fotograficzny Focus na wartości
5. Dofinansowanie warsztatów naukowych w Łodzi dla uczniów klas drugich gimnazjum.
6. Zakup kolorowej kserokopiarki/drukarki dla szkoły.

7. Zmiana w tytule regulaminu RR – wg nowych wytycznych nazwa szkoły to VIII Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 58 im. Władysława IV”.
8. Sfinansowanie składek członkowskich w Towarzystwie Szkół Twórczych oraz
Stowarzyszeniu na rzecz najstarszych szkół
INNE
1. Źródełko wody –
nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń co do możliwości
zainstalowania w szkole, do następnego spotkania powinny być dostępne wyniki
badań wody.
2. Tydzień Kultury – podsumowanie. W tym roku po raz pierwszy Dzień Tradycji będą
zapraszani wyróżnający się w świecie kultury, nauki i sztuki absolwenci Szkoły, w tym
roku m.in. Zbigniew Chajzer. Program całego, bardzo bogatego Tygodnia Kultury
znajdą Państwo na stronie szkoły w Aktualnościach.
3. Zebranie Koła Wychowanków VIII LO im. Władysława IV – pani Pawica została
wybrana na Wice-Przewodniczącą Koła i zaprasza absolwentów szkoły do udziału w
pracach Koła.
Przypominamy Państwu, że umieszczane na stronie Szkoły informacje z posiedzeń RR mają
charakter bardzo ogólny. Przedstawiciele klas do RR mają obowiązek bardziej szczegółowego
omawiania w swoich klasach spraw poruszanych podczas posiedzeń.
Termin kolejnego zebrania RR – 5.03.2018 g.18

