INFORMACJA DLA RODZICÓW
o przebiegu RADY RODZICÓW VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV
z dnia 16 października 2017

Spotkanie Rady Szkoły było poświęcone zatwierdzeniu budżetu Rady na rok 2017/2018
spotkaniu z przedstawicielem Samorządu Szkolnego oraz omówieniu spraw bieżących.
ZATWIERDZENIE BUDŻETU RR
• Skarbnik RR p. Joanna Tkacz przekazała obecnym reprezentantom klas informację o
deklaracjach i wysokości wpłat dla każdej klasy. Poprosiła o wyjaśnienie w klasach
sytuacji budzących wątpliwości np.: braku deklaracji, braku informacji w tytule
przelewu (nazwisko, klasa), zdublowane przelewy, etc.
• Skarbnik przedstawiła propozycję budżetu RR 2017/2018 do dyskusji na forum RR,
udzielając wyjaśnień jakie konkretnie wydatki znajdują się w poszczególnych
pozycjach
• Przedstawiciel klasy IIIC zwrócił uwagę, że proponowana kwota dofinansowania dla
pozycji „Bieg Władysławiaka” w wysokości identycznej jak w roku ubiegłym nie
pozwoli na zapewnienie adekwatnych nagród dla uczestników (tylko zwycięzcy
otrzymywali statuetki, a zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca już nie). Bieg jest
rozpoznawalną marką promującą szkołę, uczestniczą w nim uczniowie, rodzice,
absolwenci i sympatycy. Zaproponował zwiększenie kwoty w budżecie – RR
jednogłośnie uzgodniła podniesienie tej kwoty.
• RR jednogłośnie podjęła uchwałę zatwierdzającą budżet na rok 2017/2018
PREZENTACJA SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Przedstawiciel Samorządu Szkolnego (SS) Cyprian Galicki zaprezentował RR plany dotyczące
aktywności samorządu wymagające wsparcia finansowego:
• Na potrzeby Przeglądu Młodych Talentów w ramach Tygodnia Kultury SS planuje
zakup sprzętu oświetleniowego (reflektory, statywy, listwy oświetleniowe). Sprzęt
będzie też wykorzystywany na inne imprezy: kawiarenka pod belfrem, przedstawienia
teatralne, ślubowanie, zakończenie roku, imprezy sportowe.
• Dla składu siatkarskiego niezbędny jest zakup nowych koszulek. Skład odnosi sukcesy
na imprezach sportowych.
• Do przygotowania filmu promującego szkołę niezbędne jest wypożyczenie
profesjonalnego sprzętu nagraniowego. Film będzie promował szkołę wśród
młodzieży m.in. na portalach społecznościowych (np. facebook – „idziemy gdzie”).
Film zostanie przygotowany w ramach koła filmowego.
Skarbnik RR poinformowała, że zaprezentowane potrzeby SS zostały już uwzględnione w
przygotowanym budżecie dzięki wcześniejszym konsultacjom.
PODJĘTE UCHWAŁY

1. Zatwierdzenie budżetu RR na rok 2017/2018
2. Dofinansowanie koła filmowego.
3. Dofinansowanie obiadów dla ucznia w trudnej sytuacji rodzinnej (bez akceptacji
kwoty – wg potrzeb i dostępności stołówki w szkole)
4. Dofinansowanie wyjazdu uczennicy do Brukseli w ramach nagrody za zwycięstwo w
Olimpiadzie.
5. Dofinansowanie organizacji konkursu polonistycznego w ramach działającego w
szkole szkolnego gabinetu humanistycznego.
6. Dofinansowanie warsztatów fizycznych w Perzanowie.
7. Odebranie pełnomocnictwa do rachunku bankowego RR członkowi RR z poprzedniej
kadencji
8. Udzielenie pełnomocnictw do rachunku bankowego p. Agnieszce Pawica
(Przewodnicząca RR), p. Beacie Kingston (Z-ca Przewodniczącej RR) i p. Joannie Tkacz
(Skarbnik RR); realizacja dyspozycji do rachunku wymaga akceptacji/podpisu dwóch
osób łącznie.
9. Udzielenie p. Agnieszce Pawica (Przewodnicząca RR) upoważnienia do akceptacji
wniosków o dofinansowanie ze środków RR do kwoty 500 zł w porozumieniu z co
najmniej z jednym z członków Prezydium Rady w okresie pomiędzy spotkaniami RR.
Członkowie RR zostaną poinformowani o poniesionych wydatkach na najbliższym
spotkaniu RR.
Wszystkie uchwały zapadły jednogłośnie (14 głosów za).
INNE
1. Źródełka wody – szkoła prowadzi rozmowy na ten temat, informacja szczegółowa
zostanie przedstawiona RR na spotkaniu w listopadzie
2. Stołówka szkolna – ze względu na małe zainteresowanie obiadami, działalność
stołówki jest dla organizatora niedochodowa i najprawdopodobniej zostanie
zaniechana. Temat będzie szczegółowo dyskutowany na spotkaniu RR w listopadzie.

