INFORMACJA DLA RODZICÓW
o przebiegu RADY RODZICÓW VIII LO z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 58 im.
Władysława IV
z dnia 5 marca 2018

TEMATY BIEŻĄCE OMAWIANE Z UDZIAŁEM P. DYREKTOR

1. Nowe ksero – p. Dyrektor podziękowała Radzie za zakup nowego ksero dla szkoły.
Ksero jest już używane do matur próbnych i sprawdzianów. Pani Pawica podziękowała
Panu Malinowskiemu za wsparcie merytoryczne przy wyborze ksero.

2. Studniówka – p. Dyrektor wyraziła zadowolenie z organizacji i przebiegu tegorocznej
studniówki. Zachęciła rodziców z klas II do wymiany doświadczeń z klasami III przy
organizacji imprezy w roku przyszłym.

3. Zmiany w ofercie edukacyjnej szkoły

- od przyszłego roku rozszerzenia będą
przypisane i realizowane już od I klasy. Jest to efekt realizacji pokontrolnych zaleceń
kuratorium, ale będzie też korzystne w kontekście połączonego rocznika po gimnazjach i
podstawówkach. Szkoła nie uruchamia klasy humanistycznej, gdyż jest małe
zainteresowanie takim profilem wśród uczniów. Wszystkie klasy będą miały rozszerzenia z
matematyki. Szczegóły w zakładce Rekrutacja na stronie szkoły oraz na FB:
http://www.wladyslaw.edu.pl/dokumenty/oferta_szko%C5%82y2018.pdf. W przyszłym
roku szkolnym będzie jeszcze nabór do 5 klas pierwszych, a w kolejnych latach po 4 klasy
po gimnazjum i po podstawówce. Szkoła poszukuje dodatkowego dobrego nauczyciela od
matematyki na przyszły rok.

4. Organizacja wycieczek szkolnych - wyjaśnienia dla rodziców zostały już przekazane

w Librusie, ale p. Dyrektor jeszcze raz podkreśliła, że płatności za wycieczki szkolne nie
mogą być realizowane przez konto szkoły i że każdy rodzic podpisuje umowę z biurem
podróży. Natomiast szkoła wciąż odpowiada za „kartę wycieczki szkolnej” i to stanowi dla
rodziców zapewnienie, że nauczyciele sprawują opiekę nad młodzieżą w czasie wycieczki.
P. Dyrektor przyznała, że przepisy obowiązujące w tym temacie nie zostały zmienione od
2009 roku, natomiast w tym roku wymaga się od szkół ich rygorystycznego stosowania.
Nadal jest dopuszczalne aby nauczyciel zbierał od uczniów „drobne kwoty”. Pani Kingston
poinformowała, że temat zmian w organizacji wycieczek szkolnych pojawił się również na
Praskim Forum Rad Rodziców.

5. Źródełko wody - P. Dyrektor poinformowała, że badanie wody przez SANEPID wypadło
bardzo dobrze i kolejnym krokiem jest przygotowanie miejsca na źródełko. Przekazała
też, iż młodzież chciałaby czajniki z gorącą wodą na korytarzu – jest to niemożliwe ze
względów bezpieczeństwa.

Sprawy bieżące
1. Źródełko wody – pani Pawica podziękowała panu Jagielskiemu za pomoc w
zorganizowaniu badań wody. Obecnie trwa poszukiwanie hydraulika do wykonania
prac związanych z zainstalowaniem źródełka. Decyzja o ostatecznej formie źródełka
zapadnie na najbliższych zebraniach.
2. Obiady w szkole – pani Kingston rozdała ankiety do przekazania w klasach na
temat oczekiwań i preferencji rodziców / uczniów. Ostatecznie po dyskusji Rada
podjęła decyzję, że ankieta zostanie przeprowadzona – wersja wydrukowana powinna
zostać rozdana uczniom przez wychowawców w klasach (przedstawiciele klas zostali
poproszeni o kontakt z wychowawcami i przekazanie im ankiety), a dodatkowo
zostanie przesłana wersja mejlowa do przedstawicieli w Radzie, z prośbą o rozesłanie
bezpośrednio do rodziców. Dwa kanały dystrybucji ankiety mają na celu zwiększenie
szans na pozyskanie wypełnionych ankiet na zebraniu 4.04. Dalsze kroki zostaną
ustalone w zależności od wyników ankiety.
3. STAN FINANSÓW RR
Pani Tkacz poinformowała, że prześle mejlowo informacje o stanie wpłat na fundusz
RR tuż przed zebraniem klas zaplanowanym na 4.04, aby informacja prezentowana
na zebraniach klasowych była aktualna. Budżet szkoły – na koniec lutego 2018
przedstawiła Pani Tkacz. Jeśli chodzi o wydatki Rady Rodziców z uzbieranych
środków, to zgodnie z założeniami budżetowymi dofinansowujemy następujące
pozycje:













Dofinansowanie uczniów w trudnej sytuacji (zakup obiadów dla ucznia,
dofinansowanie studniówki da uczennicy, dofinansowanie wycieczki,
dofinansowanie zawodów)
Warsztaty edukacyjne - Rada Rodziców postanowiła opłacić warsztaty
antyterrorystyczne dla wszystkich klas, z tego co słyszałam od synów, to było
świetnie.
Koła zainteresowań - Rada Rodziców dofinansowuje następujące zajęcia
dodatkowe: chór, koło ekonomiczne, zajęcia z łaciny, warsztaty z chemii, koło
teatralne, zajęcia taneczne dla maturzystów przed studniówką.
Nagrody dla uczniów - w pierwszym semestrze RR ufundowała nagrody
książkowe w Konkursie Polonistycznym.
Przewóz uczniów - RR dofinansowała przejazd na warsztaty matematyczne i
warsztaty fizyczne do Perzanowa, w lutym też było podanie o dofinansowanie
obozu matematycznego dla gimnazjalistów, a także wyjazdu do Centrum
Nauki w Łodzi dla klas gimnazjalnych
Studniówka - RR dofinansowała organizację studniówki na kwotę 4,5 tys. zł.
(warto o tym pamiętać, ponieważ dotyczy to wszystkich klas maturalnych)
Tydzień Kultury - w związku z organizacją Tygodnia Kultury RR otrzymała
prośby o dofinansowanie organizacji Dnia Nauk Ścisłych, Dnia Językowego,
Dnia Tradycji, Dnia Języka Polskiego, Konkursu "Focus na wartości" oraz
zakupu kwiatów itd. dla gości. Łączna kwota wyniosła ponad 3,5 tys.
Koło filmowe - Koło filmowe przygotowało film na Przegląd Młodych
Talentów, sfinansowany ze środków RR (wypożyczanie sprzętu).
Działalność Samorządu Uczniowskiego - Samorząd zwrócił się z prośbą o
dofinansowanie organizacji PMT.



Inne wydarzenia - upominki od Rady Rodziców dla uczniów na Mikołaja,
pączki na Tłusty Czwartek, spotkania z innymi szkołami z okazji ich jubileuszy
(czyli koszty reprezentacji), zakup wieńców pogrzebowych itd.

Rada Rodziców wspiera szkołę i uczniów we wszystkich działaniach i bez Państwa
pieniędzy niewiele aktywności byłoby możliwych za co serdecznie dziękujemy! :)
Przedstawiciele klas do RR służą bardziej szczegółową informacją, jeśli chodzi o
wpływy. Pani Tkacz prześle mejlowo informacje o stanie wpłat na fundusz RR tuż przed
zebraniem klas zaplanowanym na 4.04, aby informacja prezentowana na zebraniach
klasowych była aktualna
4. Dyskusja na temat formy i zakresu Informacji do Rodziców umieszczanych na stronie
szkoły.
5. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu wyjazdu uczniów klas gimnazjalnych na
Matematyczny Warsztat Olimpijski
Przypominamy Państwu, że umieszczane na stronie Szkoły informacje z posiedzeń RR mają
charakter bardzo ogólny. Przedstawiciele klas do RR są proszeni o omawianie spraw
poruszanych spotkań w swoich klasach.
Termin kolejnego zebrania RR – 16.04.2018 g.18

