INFORMACJA DLA RODZICÓW
o przebiegu spotkania RADY RODZICÓW
PRZY VIII LO im. WŁADYSŁAWA IV
W WARSZAWIE
W DNIU 13.09.2021
Spotkanie Rady Szkoły było poświęcone wydarzeniu w szkole z dnia 13.09.2021- rozmowa z Panią Dyrektor
oraz tematom organizacyjnym w nowym roku szkolnym, przyjęciu sprawozdania z działalności
i sprawozdania finansowego za rok ubiegły, wyborom nowego Prezydium, przedstawieniu pytań
oraz omówieniu spraw bieżących.
 Z powodu trudnego wydarzenia, które miało miejsce w szkole z 13 .09.2021 pierwszym punktem
zebrania była rozmowa z Panią Dyrektor. Zostały poruszone następujące kwestie:
• Współpraca rodziców z wychowawcą w sprawach ucznia. Pani Pedagog przeprowadza
w pierwszych klasach ewaluację nowych uczniów we wrześniu, pomaga to w stworzeniu
programu wychowawczego i poznaniu ucznia. Niestety sama ewaluacja nie wystarczy, dlatego
ważna jest współpraca z rodzicami. Szkoła nie jest miejscem , gdzie przeprowadza się terapię,
natomiast zdecydowanie może pomóc w zauważeniu problemów u dziecka i poinformowaniu
rodziców i doradzeniu, gdzie szukać pomocy. Dzieje się tak, kiedy Rodzice dzielą się swoimi
problemami i wątpliwościami.
• Współpraca rodziców z wychowawcą w sprawach klasy. Dyrekcja szkoły apeluje, aby
o wszystkich sprawach dotyczących klasy, i wymagających podjęcia działań ze strony szkoły,
jako pierwszy informowany był wychowawca klasy. Niestety, w przeszłości miały miejsce
sytuacje, w których wychowawca nie był informowany, a klasa zgłaszała swoje problemy tylko
na forum RR, co znacząco zaburzało komunikację między zainteresowanymi stronami.
Właściwym sposobem postępowania w sytuacjach problematycznych jest kontakt
z wychowawcą jako pierwszą osobą, w następnej kolejności – z pedagogiem, którzy
natychmiast powiadamiają Dyrekcję i jeśli nie jest to problem indywidualny, ale dotyczy on
wielu klas, to wtedy zostaje włączona Rada Rodziców.
• Zgoda rodziców na otoczenie opieką ucznia przez pedagoga i psychologa. Na pierwszym
zebraniu klasowym zostali Państwo poproszeni o podpisanie różnych zezwoleń. Jedno z nich
dotyczyło otoczenia dziecka opieką przez pedagoga i psychologa szkolnego - niestety wielu
rodziców nie wyraziło takiej zgody – taka decyzja uniemożliwia szkole podejmowanie działań
wspierających ucznia.
• Niezawodny kontakt. Dyrekcja prosi po raz kolejny, aby każdy rodzic wpisał do telefonu numer
szkoły: (022) 619 27 45 i natychmiast odbierał, jeśli ktoś ze szkoły dzwoni. Telefony ze szkoły
mają poważny powód - zazwyczaj dzwoni pani Dyrektor. Jeśli Dyrekcja prosi, aby przyjechać do
szkoły i odebrać dziecko to znaczy, że również jest ku temu powód i nie można zasłaniać się
odpowiedziami, że rodzic nie ma czasu teraz, albo nie może. (Takie sytuacje niestety miały
miejsce w przeszłości.)
• Informowanie o ważnych sprawach przez rodziców. Najważniejszy problem to brak zgłoszeń
ze strony rodziców jakichkolwiek wcześniejszych problemów, które pojawiły się u dziecka się już
w szkole podstawowej. Szkoła gwarantuje poufność wszelkich informacji, a więc zarówno rodzic
i uczeń przy zgłoszeniu mogą czuć się bezpiecznie.
• Rada Rodziców utrzymuje stały kontakt z Dyrekcją i na bieżąco informuje Dyrekcję
o problemach i zagrożeniach
 Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej w roku
szkolnym 2020/2021.
Pani Beata Kingston, Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 odczytała sprawozdanie
RR. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu ze spotkania. Następnie pani Magdalena Krzyżanowska,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie Komisji.

RR zatwierdziła sprawozdanie finansowe, następnie sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej za rok 2020/2021 i udzieliła absolutorium ustępującemu Prezydium RR
z wykonania obowiązków za rok szkolny 2020/2021.
 Wybór nowego Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca - Beata Kingston, klasa IIICG
Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Skrzeczkowska, klasa IIC
Skarbnik – Jerzy Szymański, klasa IIID
Sekretarz – Tomasz Olszewski, klasa IIIAG
Komisja Rewizyjna - Magdalena Krzyżanowska, klasa IIIC i Anna Księżak IIE
 Dalsze tematy poruszane podczas spotkania z Panią Dyrektor:
• Pani Dyrektor Dąbrowska pogratulowała nowemu Prezydium Rady Rodziców.
• Pani Dyrektor zaapelowała o zatwierdzenie szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego
na 2021/2022, który zostanie przedstawiony RR do 30.09.2021 na podstawie dostępnych źródeł,
wniosków z rad pedagogicznych, ankiety ewaluacyjnej nt. pracy wychowawczo-profilaktycznej
podejmowanej przez szkołę i ewaluacji wstępnej nowych uczniów przeprowadzonej przez panią
Małgorzatę Szulc – pedagoga szkolnego
• zgłosiła zapotrzebowanie na nowego nauczyciela języka hiszpańskiego i poprosiła o pomoc w
znalezieniu (na 6 h tygodniowo)
 Zatwierdzenie preliminarza wydatków
Skarbnik Jerzy Szymański przedstawił preliminarz wydatków na rok szkolny 2021/2022, 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 2020/2021 i udzielenie absolutorium ustępującemu
Prezydium Rady Rodziców
• Wybór nowego Prezydium RR
• Zatwierdzenie preliminarza wydatków na rok szkolny 2021/2022
• Udzielenie Przewodniczącej RR upoważnienia do akceptacji wniosków o dofinansowanie ze
środków RR do kwoty 1000 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)
• Zatwierdzenie warsztatów dla uczniów wszystkich klas, jako wsparcie programu profilaktycznowychowawczego, podczas zebrań klasowych 8.09.2021 zostały one przedstawione w klasach.
Szczegóły:
Fundacja Bonum Humanum- zespół prof. Mariusza Jędrzejko
Spotkania dla klas 1
Social media w naszym życiu- internet contra prawdziwe hobby
Nie dopalaj się bo się spalisz – co warto wiedzieć o narkotykach i dopalaczach(NSP)?
Spotkania dla klas 2
Zachowania ryzykowne
Przyjaźń zapomniana wartość.
Spotkania dla klas 3 po SP
Zarządzanie stresem i emocjami w życiu nastolatka.
Depresja wśród młodych ludzi- psychospołeczne aspekty i ryzyka
Spotkania dla klas 3 po gimnazjum
Zarządzanie stresem i emocjami w życiu nastolatka.

Matura bez sesji i dopalaczy.
Spotkania dla rodziców klas 1 i 2
Co warto wiedzieć o zachowaniach ryzykownych?
Spotkanie dla rodziców klas maturalnych
Matura bez sesji wzmacniaczy. Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do matury.
Klasy 1 , które nie zostaną objęte darmowymi warsztatami na temat efektywnego nauczania
Umiejętność angażowania się i koncentracji a efektywne nauczanie.
KLASY 1 i 2 Zajęcia antyterrorystyczne
Klasy maturalne- Warsztaty z doradztwa zawodowego z elementami coachingu kariery Fundacja na rzecz Edukacji i Zdrowia „Perspektywa
Spotkanie dla rodziców klas maturalnych
Matura bez sesji wzmacniaczy. Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do matury
 Sprawy bieżące:
• podjęto decyzję napisania Listu RR do rodziców w związku z zaistniałą sytuacją z 13.09.2021
oraz przyspieszenia zorganizowania planowanego spotkania dla Rodziców klas pierwszych
spotkania z prof. Jędrzejko, który porozmawia z rodzicami o wspieraniu dzieci i młodzieży
w okresie ich rozwoju i o reagowaniu na zagrożenia oraz odpowie też na nurtujące pytania
i obawy. W tym roku postanowiono, że w ramach przypomnienia spotkanie odbędzie się dla
rodziców z wszystkich klas.
• Prezydium RR poprosiło przedstawicieli klasowych do RR o stały kontakt mailowy, prośba o
systematyczne zaglądanie do skrzynki mailowej i przekazywanie informacji w klasach.
Termin następnego zebrania Rady Rodziców ustalono na 29.11.2021 o godz. 18:00. Przed zebraniem
zostanie podjęta decyzja, czy odbędzie się ono w szkole czy online. Decyzja uzależniona jest od sytuacji
pandemicznej.

