
INFORMACJA DLA RODZICÓW 
o przebiegu spotkania RADY RODZICÓW 

PRZY VIII LO im. WŁADYSŁAWA IV 
W WARSZAWIE 

W DNIU 14.09.2020 
 
Spotkanie Rady Szkoły było poświęcone tematom organizacyjnym w nowym roku szkolnym, przyjęciu 
sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok ubiegły, wyborom nowego Prezydium, 
spotkaniu z Panią Dyrektor, przedstawieniu pytań oraz omówieniu spraw bieżących.  
 
W spotkaniu wzięło udział 16 z 18 uprawnionych przedstawicieli klas oraz przewodniczący komisji 
Rewizyjnej, którego dziecko właśnie ukończyło szkołę.  
 
Pani Dyrektor zaproponowała na Przewodniczącego Zebrania Beatę Kingston, przedstawiciela klasy IICG. 
Wybór został zaakceptowany jednogłośnie. 
 

 Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej w roku 
szkolnym 2019/2020.  

Pani Beata Kingston, Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 odczytała sprawozdanie 
RR. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Marcin Wyszomierski, ustępujący 
Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie Komisji.  
RR zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej za rok 2019/2020 i udzieliła absolutorium ustępującemu Prezydium RR  
z wykonania obowiązków za rok szkolny 2019/2020. 

 

 Wybór nowego Prezydium Rady Rodziców 
Przewodnicząca - Beata Kingston, klasa IICG (15/16 głosów, 1 głos wstrzymujący się) 
Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Skrzeczkowska, klasa IC (15 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) 
Skarbnik – Jerzy Szymański, klasa IID (15 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) 
Sekretarz – Tomasz Olszewski, klasa IIAG, (15 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) 
Komisja Rewizyjna - Magdalena Krzyżanowska, klasa IIC i Anna Księżak IE(15 głosów za, 2 wstrzymujące się). 
 

 

 Tematy poruszane podczas spotkania z Panią Dyrektor: 

• Pani Dyrektor Dąbrowska pogratulowała nowemu Prezydium Rady Rodziców.  

• Poinformowała również członków RR o problemie związanym z obniżeniem czasu dostępności       
              psychologa i pedagoga szkolnego przez Miasto. Ta sama sytuacja dotyczy pieniędzy na dodatkowe      
              godziny matematyki.  

• Pani Dyrektor omówiła również problem depresji u coraz młodszych uczniów i potrzebie 
organizowania szkoleń dla Rodziców i uczniów. 

• Panie Dyrektor zgłosiła też konieczność poinformowania wszystkich rodziców o nr telefonu szkoły i  
konieczności jego odbierania przez nich. Zapisanie przez rodziców tego numeru w telefonach      
pomoże rodzicom rozpoznać go gdy ktoś ze szkoły dzwoni do rodzica i odebrać go w trybie pilnym. 
Przedstawiciele klas maturalnych zgłosili potrzebę zwiększenia liczby zajęć z fizyki. 

• Pani Dyrektor poinformowała, że nauczyciele przedmiotów ścisłych wyposażeni zostali w tablety 
graficzne do rozwiązywania zadań podczas ewentualnych zajęć on-line. 
 

 Zatwierdzenie preliminarza wydatków 
Skarbnik Jerzy Szymański przedstawił preliminarz wydatków na rok szkolny 2020/2021, udzielając 
wyjaśnień, jakie wydatki znajdują się w poszczególnych pozycjach. Rada Rodziców podjęła jednogłośnie 
uchwałę o zatwierdzeniu preliminarza wydatków.  
 



 Podjęte uchwały 

• Zatwierdzenie sprawozdania za rok szkolny 2019/2020 i udzielenie absolutorium ustępującemu 
Prezydium Rady Rodziców 

• Wybór nowego Prezydium RR 

• Zatwierdzenie preliminarza wydatków na rok szkolny 2020/2021 

• Udzielenie Przewodniczącej RR upoważnienia do akceptacji wniosków o dofinansowanie ze 
środków RR do kwoty 600 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.  

• Odebrano dostęp do konta ustępującym członkom Prezydium i nadano dostęp nowym 
członkom( przewodniczącej, wiceprzewodniczącej i skarbnikowi Prezydium RR) 
 

Termin następnego zebrania Rady Rodziców ustalono na 16.11.2018 o godz. 18:00.  
 
 


