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Protokół z 4 posiedzenia Rady Rodziców 
przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 14.01.2020r. 
 
W spotkaniu wzięli udział: 
1. Dyrektor VIII LO – p. Marek Grefling 
2. Przedstawiciele RR –przewodniczący klasowych zespołów 
 
 
Po sprawdzeniu listy obecności ustalono, że obecnych jest, poza p. Dyrektorem, 19 
rodziców uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-III. 
 
Pan przewodniczący RR Juliusz Rejewski powitał zebranych i następnie przedstawił 
porządek obrad. 
  
Podjęcie uchwały nr 01/01/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad - przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z III posiedzenia RR.  

 
Podjęcie uchwały nr 02/01/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z III posiedzenia RR 
z dnia 26.11.2019r. – przyjęto jednogłośnie. 
 
W tym miejscu głos zabrał obecny na sali pan prof. B. Rosołowski – nauczyciel wf  
i przedstawił ofertę uczestnictwa uczniów VIII LO w Białej Szkole w terminie 06-09.03 
br. w Szpindlerowym Młynie w Czechach za kwotę 750 zł od osoby. Po omówieniu 
kwestii wyjazdu opuścił salę. 
 
W tym momencie na salę weszły 2 osoby – stan 21 osób uprawnionych do głosowania. 
 
Pani Katarzyna Majchrzycka przekazała RR informację, że Rada ma do wykorzystania 
środki w kwocie 30.000,00 zł. 

Następnie Pan Dyrektor Marek Grefling przedstawił bieżące wydarzenia w Szkole. 

W grudniu odbyły się rekolekcje, pozostali uczniowie mogli skorzystać z zajęć 
psychologiczno-pedagogicznych. Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe, skończył 
się semestr. 19.01 uczniowie mają Studniówkę. W czasie ferii szkoła jest otwarta, 
mogą odbywać się zajęcia projektowe. Miała miejsce rada analityczno-pedagogiczna. 
Propozycja Dyrekcji w związku z obserwacją zjawisk depresyjnych i zwiększającej 
się ilości uczniów mających problemy – stworzenia programu, który będzie łączyć 
rodziców, nauczycieli i uczniów, a którego celem będzie zdefiniowanie zjawisk 
stresogennych. 
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2. Wnioski o dofinansowanie i inne: 

 

Wniosek nr 1 p. Dyrektora M. Greflinga o zwrot kosztów dojazdu 2 uczennic na Galę 
Rankingu Perspektyw w dniu 09.01. do i z Warszawy w kwocie 350,08 zł.  

Podjęcie uchwały nr 03/01/2020 w sprawie zwrotu kosztów dojazdu 2 uczennic na 
Galę Rankingu Perspektyw w kwocie 350,08 zł - przyjęto jednogłośnie.  

 

Wniosek nr 2 p. Dyrektora o sfinansowanie zakupu 1000 cukierków dla uczniów VIII 
LO w związku z ogłoszeniem rankingu Perspektyw w kwocie 208,93 zł. 

Podjęcie uchwały nr 04/01/2020 w sprawie sfinansowania zakupu 1000 cukierków 
dla uczniów VIII LO w związku z ogłoszeniem rankingu Perspektyw w kwocie 208,93 
zł – przyjęto jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 3 ucznia Jakuba Łaszkowskiego o zwrot kosztów w kwocie 87,57 zł 
stanowiącej zapłatę za dojazd ucznia i jego opiekuna do (i z) Torunia na konkurs 
organizowany przez UMK. 

Podjęcie uchwały nr 05/01/2020 w sprawie zwrotu kosztów dojazdu ucznia wraz z 
opiekunem w kwocie 87,57 zł– przyjęto jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 4 p. Olgi Skórzewskiej – nauczycielki j. francuskiego w sprawie wsparcia 
Konkursu Kolęd poprzez refundację kosztu nagród – voucherów w kwocie 550 zł. 

Podjęcie uchwały nr 06/01/2020 w sprawie refundacji kosztów nagród na Konkursie 
Kolęd– przyjęto jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 5 klasy IIe o dofinansowanie ochrony na odbywających się 22.02.br  
w szkole Połowinkach w kwocie 200 zł. 

Podjęcie uchwały nr 07/01/20209 w sprawie o dofinansowania ochrony  
na odbywających się 22.02.br Połowinkach w kwocie 200 zł - przyjęto jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 6 nauczycieli w-f o dofinansowanie dojazdu autokarem na Białą Szkołę 
w kwocie 3000 zł. 

Podjęcie uchwały nr 08/01/2020 w sprawie dofinansowania dojazdu autokarem na 
Białą Szkołę w kwocie 1000 zł.- 19 osób za, 1 wstrzymała się, 1 przeciw. 
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Wniosek nr 7 o dofinansowanie kosztów rehabilitacji i psychoterapii uczennicy klasy 
IIc. 

Podjęcie uchwały nr 09/01/2020 w sprawie dofinansowania kosztów rehabilitacji  
i psychoterapii uczennicy klasy IIc w kwocie do 500 zł. Za 20 osób, 1 się wstrzymała. 

 

3. Wolne głosy i wnioski  

Padło pytanie o dodatkowe lekcje chemii dla klas I – p. Dyrektor stwierdził, że będą 
dodatkowe godziny. Kolejne pytanie o legitymację elektroniczną – na stronie Szkoły 
zostanie uruchomiona specjalna aplikacja. Podano sugestię, aby włączyć w program 
antydepresyjny prośby do nauczycieli o niewywieranie presji na uczniów w kwestii 
wyboru zdawanych przedmiotów rozszerzonych na maturze.  

 

 

Zamknięto posiedzenie. 

  

Protokół sporządziła 

 

Matylda Gwoździcka-Piotrowska 

 

 

 


