I.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
O PRZEBIEGU SPOTKANIA RADY RODZICÓW
PRZY VIII LO Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI NR. 58 im. WŁADYSŁAWA IV
W WARSZAWIE
W DNIU 26.11.2018

Spotkanie Rady Szkoły było poświęcone omówieniu spraw bieżących. W spotkaniu z przyczyn osobistych
nie mogła uczestniczyć Pani Dyrektor, wzięło udział 12 z 16 uprawnionych przedstawicieli klas.
1. Sprawy bieżące - zajęcia dodatkowe dla uczniów
Na prośbę Pani Dyrektor, która nie mogła uczestniczyć w spotkaniu z powodów osobistych, Pani Kingston
przypomniała o kołach zainteresowań z chemii i fizyki, prowadzonych przez Pana Dzwoniarka, Pana
Bednarskiego (chemia) we wtorki, środy i piątki, oraz Pana Żuczkowskiego i Pana Grycuka (fizyka). Dokładne
terminy spotkań zostaną opublikowane na stronie internetowej. Rozpoczęły się już zajęcia taneczne dla
uczniów (w piątki, godz. 15:00). Najprawdopodobniej na zajęciach będzie obowiązywała opłata wpisowa w
wysokości 10zł. Decyzja zostanie wkrótce podjęta.
2. Noc Filmowa
W najbliższy piątek, 30 listopada, Samorząd Uczniowski organizuje Noc Filmową pod tytułem „Noc Filmowa
– od da Vinci do Jurka Killera, czyli sztuka (nie)wysoka”. Podczas spotkania wyświetlane będą filmy „Killer”,
„Chłopaki nie płaczą”, „Killer-ów 2-óch” i „Vinci”. Pokaz zostanie poprzedzony prelekcją. Do pilnowania
porządku zgłosiło się kilkoro rodziców – Noc filmowa jest nadzorowana przez opiekunów Samorządu, Pana
Prof. Koftę i Panią Prof. Rojewską oraz rodziców, którym dziękujemy za pomoc
3. Warsztaty dla rodziców
O zapowiadanych warsztatach dla rodziców Pani Pedagog M. Szulc poinformuje przez Librusa.
4. Bufet szkolny
Pan Wyszomierski omówił pokrótce całą sytuację związaną z kontrolą Sanepid-u i remontem bufetu. Bufet
działa od kilku dni w poprzedniej formule (oferuje przekąski na zimno i na ciepło).
Pan Tkacz poinformował, że tuż po zakończeniu kontroli Sanepid-u portal tuszama.pl (który próbował już
zaoferować swoje produkty Radzie Rodziców na początku roku szkolnego) skontaktował się z Samorządem
Uczniowskim, iż uczniowie się do nich zgłaszają z prośbą o dostarczanie posiłków. Po konsultacji z Panią
Dyrektor ustalono, że nie można zabronić uczniom zamawiania jedzenia z zewnątrz, ale szkoła nie wyraża
zgody na przebywanie na jej terenie osób trzecich. Pan Wyszomierski zwrócił też uwagę, że nie ma żadnej
gwarancji czystości i jakości dowożonych posiłków, które dodatkowo muszą być gdzieś spożywane, a
sprzątanie zapewne spadnie na Panią Ilonę, gdyż to ona odpowiada za czystość bufetu. Pan Wyszomierski
przypomniał też, że Samorząd Uczniowski obiecał współpracować z Panią Iloną w zakresie menu i godzin
otwarcia bufetu.
5. Podjęte uchwały:
Pani Kingston przedstawiła następujące podania do Rady Rodziców:
 Dofinansowanie Dnia Języków Obcych w ramach Tygodnia Kultury
 Dofinansowanie warsztatów antyterrorystycznych dla klas I poinformowała również o wydatkach
do 500zł, które zaakceptowała w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym i Skarbnikiem
 zwrot kosztów poniesionych podczas występów chóru – ze środków własnych chóru
 transport mebli podarowanych szkole przez Spółkę GrECo JLT Polska
 zakup nagród w konkursie adwentowym, organizowanym przez Panią Prof. Kostrzewę
 dofinansowanie biletów do teatru dla ucznia z klasy II
Termin następnego zebrania Rady Rodziców ustalono na 07.01.2019 o godz. 18:00.

