
INFORMACJA DLA RODZICÓW 
o przebiegu spotkania online RADY RODZICÓW 

PRZY VIII LO im. WŁADYSŁAWA IV 
W WARSZAWIE 

W DNIU 16.11.2020 
 
Spotkanie Rady Szkoły było poświęcone spotkaniu z Panią Dyrektor, przedstawieniu pytań oraz omówieniu 
spraw bieżących.  
 
W spotkaniu wzięło udział 16 z 18 uprawnionych przedstawicieli klas  
 

1. Omówienie spraw bieżących przez Panią Dyrektor 
 

• Kółka odbywają się online, każdy uczeń może zapisać się na które kółko chce, nawet jeśli to nie jego 
profil. Aby przyłączyć się danego koła przedmiotowego, uczeń musi napisać maila (w Librusie) do 
nauczyciela prowadzącego kółko i poprosić o przyjęcie, wtedy dostanie link do kółka.  

• Link do odbywających się kółek: https://www.wladyslaw.edu.pl/dokumenty/kolo%202020.pdf 

• Każdy uczeń może umówić się z danym nauczycielem na konsultacje przedmiotowe, jeśli czegoś nie 
rozumie, również poprzez Librus. 

• Panie Pedagog i Psycholog są cały czas dostępne dla uczniów i Rodziców, szczegóły w zakładce RR, 
podzakładka Strefa Rodzica na stronie szkoły. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na coraz częstsze 
przypadki depresji czy też obniżenia nastroju wśród uczniów i nie tylko. Prosi o ścisły kontakt z 
wyżej wymienionymi osobami w razie niepokoju i częstsze zaglądania do Librusa, gdzie podawane 
są informacje na temat spotkań, pomocy i innych form. 

• Najbliższe spotkania online  z Rodzicami odbędą się 18 listopada o g. 17:30 – szczegóły w Librusie 
 

2. Sprawy różne i wolne wnioski 

• 28 października 2020 droga mailową zatwierdziliśmy warsztaty opłacane przez RR dla uczniów i 
Rodziców – szczegóły u reprezentantów klas do RR 

• 14 października 2020 odbyło się Ślubowanie Klas Pierwszych – Rodzice i uczniowie otrzymali linki do 
fotorelacji 

• Miasto dokończyło budowę nowej wiaty rowerowej na terenie szkoły 

• Uczniowie, którzy poprosili o wypożyczenie laptopów potrzebnych do lekcji zdalnych zostali przez 
szkołę wyposażeni. Było to możliwe dzięki systematycznym wpłatom na RR dzięki, którym mogliśmy 
dokupić 2 laptopy. 

• Za 2 tygodnie odbędą się wybory online do Samorządu Uczniowskiego  

• Z powodu pandemii w styczniu nie odbędzie się Tydzień Kultury, być może uda się go zorganizować 
po powrocie do nauczania stacjonarnego 

• Niestety z powodu pandemii została odwołana Studniówka 
 
Termin następnego zebrania Rady Rodziców ustalono na 11.01.2020 o godz. 18:00. 
 
 


