INFORMACJA DLA RODZICÓW
o przebiegu RADY RODZICÓW VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV
z dnia 25 września 2017

Spotkanie Rady Szkoły było poświęcone tematom organizacyjnym w nowym roku szkolnym,
przyjęciu sprawozdania finansowego za rok ubiegły, spotkaniu z Panią Dyrektor,
przedstawieniu pytań oraz omówieniu spraw bieżących.
1. Przeprowadzono wybory Prezydium Rady Rodziców 2017/2018:
Przewodnicząca – Agnieszka Pawica kl. 3A (16/17 głosów)
Z-ca Przewodniczącej – Beata Kingston kl. 2Ga (15/17 głosów)
Skarbnik – Joanna Tkacz kl. 1B (przez aklamację)
Sekretarz – Joanna Kaczyńska 1C (przez aklamację)
Komisja Rewizyjna – Magdalena Krzyżanowska kl. 2D, Ewa Błażejowska kl. 2A
(przez aklamację)
2. Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2016/2017
Skarbnik RR 2016/2017 przedstawił realizację planu przychodów i wydatków w ub. roku
szkolnym oraz stan kasy na dzień 31.08. 2017. Omówił największe pozycje w sprawozdaniu.
RR podjęła jednogłośnie (17 głosów za) decyzję o przyjęciu sprawozdania za rok 2016/2017
oraz o przełożeniu uchwalenia budżetu na bieżący rok na kolejne posiedzenie, aby
umożliwić nowo wybranemu Skarbnikowi zapoznanie się z dokumentacją oraz
przygotowanie propozycji budżetu.
3. Tematy poruszane podczas spotkania z Panią Dyrektor:
•

problem z przeciekającym dachem - w tej kwestii szkoła dostała interwencyjne
pieniądze z gminy i będą prowadzone prace naprawcze jeszcze przed zimą.

•

przedstawianie problemów klasowych przez reprezentantów poszczególnych
klas.

•

pomoc psychologiczno-pedagogiczna - wzorem lat ubiegłych szkoła będzie
zapewniać taką pomoc, w szczególności dla maturzystów (pomoc pedagogiczna
jest udzielana tylko pod warunkiem wyrażenia zgody przez rodziców).

•

Szkoła nie przewiduje zmian w zasadach korzystania z telefonów komórkowych
przez uczniów na terenie szkoły.

•

strona internetowa szkoły jest w przebudowie, jest konsultowana z
nauczycielami, będzie też konsultowana z samorządem uczniowskim, będzie też
zakładka dla RR. Nowa strona powinna być udostępniona za kilka tygodni.

•

profil szkoły na FB – Pani Dyrektor nie ma nic przeciwko, aby taki oficjalny profil
powstał, ale musi być wskazana osoba odpowiedzialna za jego prowadzenie i
kontent – temat na razie otwarty.

•

Pani Dyrektor zaprosiła rodziców do współorganizowania spotkań z uczniami,
które ułatwią uczniom decyzje o przyszłej ścieżce zawodowej (kontakt przez
wychowawców).

•

Librus – każda dodatkowa funkcjonalność wiąże się z dodatkowymi kosztami na
które szkoła nie ma środków.

4. Podjęte zostały trzy uchwały zgodnie z wnioskami
•

podanie o dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych na język angielski. (16
głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu).

•

podanie o dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę dla jednej z uczennic,
umotywowane trudną sytuacją materialną. (jednogłośnie)

•

podanie o dofinansowanie wyjazdu uczniów na coroczne warsztaty fizyczne do
Perzanowa. (jednogłośnie)

5. Inne
•

przedstawiono propozycję kontynuacji warsztatów chemicznych dla liceum
finansowanych w r. ubiegłym przez RR i cieszących się dobrą opinią uczestników.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez rodziców do wychowawców
klas. RR podejmie decyzję w kwestii dalszego finansowania tych warsztatów w
zależności od liczby zainteresowanych uczniów i zgody nauczycieli z Zespołu
Przyrodników.

Następne spotkanie RR zostało ustalone na 20.11.2017 na godz. 18.00.

