INFORMACJA DLA RODZICÓW
O PRZEBIEGU SPOTKANIA RADY RODZICÓW
PRZY VIII LO Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI NR. 58 im. WŁADYSŁAWA IV
W WARSZAWIE
W DNIU 07.01.2019
Spotkanie Rady Szkoły było poświęcone spotkaniu z Panią Dyrektor, przedstawieniu pytań oraz
omówieniu spraw bieżących. W spotkaniu wzięło udział 11 z 16 uprawnionych przedstawicieli klas.
1. Pani Dyrektor Dąbrowska poinformowała o następujących sprawach:
o nowych inwestycjach i zakupach pomocy naukowych (ok. 40 tys. zł, do każdej
pracowni, za dodatkowe środki od gminy także dodatkowa tablica interaktywna),
suszarki do rąk w łazienkach, nowe meble w sali kinowej, szafki w pracowni
chemicznej. Planowane są remonty przebieralni przy siłowni (bardzo zniszczonej
przez młodzież), malowanie zejścia do podziemi.
o rozmowach z nowym burmistrzem Pragi Płn., czy utrzymane zostaną dodatkowe
godziny rozszerzeń (tak), program dla klasy matematycznej (tak), etat psychologa
(tak), jak i zasadach przyznawania Praskich Nagród Edukacyjnych „Ad rem”
o we czwartek, 10 stycznia, ogłoszony zostanie Ranking Perspektyw (w gali weźmie
udział reprezentacja ze szkoły).
o prawdopodobnie zostaną zorganizowane zajęcia z języka łacińskiego
(z dodatkowymi 30 min zajęć na język specjalistyczny związany z medycyną).
o w dniach 21-25 stycznia odbędzie się Tydzień Kultury – w tym roku tylko z ofertą
popołudniową, Kawiarenką nauczycielską „Odgrzewane kotlety”, Przeglądem
Młodych Talentów (na zakończenie Tygodnia Kultury – tu wielka prośba o obecność
uczniów). W poniedziałek, 21.01 planowane jest wyjście do kina na film „Zimna
wojna”. Dni specjalistyczne odbędą się w innych terminach.
o planach na przyszły rok – na razie trwają dyskusje, czy szkoła utworzy po 4 klasy
pierwsze czy też po 5 klas . Decyzje jeszcze nie zapadły.


Pani Dyrektor podziękowała za dotychczasowe wsparcie dla szkoły i uczniów (np.
rozbudowa bufetu, zakup źródełka, kserokopiarki, książek do biblioteki, warsztatów
matematycznych i fizycznych, pielgrzymki maturzystów – dzięki Radzie Rodziców czynnik
finansowy nie jest dla uczniów przeszkodą w udziale w warsztatach, kółkach czy
wyjazdach). RR opłaca też zajęcia taneczne i teatralne które cieszą się d. zainteresowaniem.
Dzięki temu szkoła oferuje b. szeroki wachlarz zajęć dla każdego ucznia.



Pani Dyrektor poprosiła o przekazanie wszystkim rodzicom, że do szkoły absolutnie
zabronione jest przynoszenie i używanie tosterów – niedawno grupa uczniów wpadła na
pomysł podgrzewania w ten sposób bułek, co może niestety skończyć się awarią instalacji
elektrycznej, spięciem czy nawet pożarem.

2. Podjęte uchwały:







dofinansowanie Dnia Języków Obcych w ramach Tygodnia Kultury
dofinansowanie warsztatów antyterrorystycznych dla klas I
zwrot kosztów poniesionych podczas występów chóru – ze środków własnych chóru
transport mebli podarowanych szkole przez Spółkę GrECo JLT Polska
zakup nagród w konkursie adwentowym
dofinansowanie biletów do teatru dla ucznia z klasy II









dofinansowanie Tygodnia Kultury (na kwiaty dla gości, dofinansowanie Kawiarenki,
wystawy prac czy też turnieju jednego wiersza)
dofinansowanie organizacji Przeglądu Młodych Talentów
na prośbę Samorządu
uczniowskiego
dofinansowanie warsztatów antyterrorystycznych dla klas I
dofinansowanie Studniówki – zgodnie z preliminarzem wydatków RR zaakceptowała
jednogłośnie wydatek w kwocie 4.500 zł
dofinansowanie organizacji jasełek
dofinansowanie udziału uczniów w seminarium biologicznym
dofinansowanie upominków i życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla społeczności
szkolnej

3. Warsztaty dla rodziców
Spotkanie z Panią Klaudią Siwek odbędzie się w dniu 26 lutego o godz.17:30 w auli. Wykład
Depresja nastolatków. Jak rozpoznać, zrozumieć i pokonać.
Termin następnego zebrania Rady Rodziców ustalono na 25.03.2019 o godz. 18:00.

