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Protokół z IV posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 27.01.2021r. (forma zdalna – on-line) 

 
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 Leszek Tomaszyk - Przewodniczący RR powitał zebranych  
i przedstawił porządek obrad. 
  
Podjęcie uchwały nr 01/01/2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad - przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Podjęcie uchwały nr 02/01/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z III  posiedzenia 
Rady Rodziców  z 24.11.2020r. - przyjęto jednogłośnie po odczytaniu protokołu 
przez Przewodniczącego. 
 

Pani Skarbnik Barbara Piotrowska przekazała RR informację, że Rada ma na koncie 

środki w kwocie około 62.000 zł, oraz kwotę 18,261,30 zł (środki zablokowane z 

przegłosowanych poprzednio wniosków). 

 

2. Wnioski o dofinansowanie:  

1. Wniosek prof. Sz. Nowickiego w sprawie dofinansowania konkursu na najciekawszą 

recenzję przeczytanej książki w kwocie 600 zł  

2. Wniosek E. Smury ze SzRU w sprawie refundacji kosztów zorganizowania Adasiów 

w roku 2020r. w kwocie 526,60 zł 

3. Wniosek prof. O. Skórzewską w sprawie refundacji koszty anulacji biletów 

lotniczych dwóch nauczyciel - opiekunów nieodbytej wymiany do Francji, która nie 

doszła do skutku, w kwocie łącznej 1599 zł 

 

Uchwała nr 03/01/2021  

sprawie dofinansowania konkursu na najciekawszą recenzję przeczytanej książki w 
kwocie 600 zł - przyznano jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 04/01/2021  

w sprawie refundacji kosztów zorganizowania Adasiów w roku 2020r. w kwocie 

526,60 zł - przyznano jednogłośnie. 
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Uchwała nr 05/01/2021   

w sprawie refundacji kosztów biletów lotniczych dwóch nauczyciel - opiekunów 

wymiany do Francji, która nie doszła do skutku z powodu pandemii, w kwocie łącznej 

1599 zł - przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym 

 

3. Informacje p. Dyrektora o bieżących wydarzeniach 

Prośba Dyrekcji o zatwierdzenie zmiany w planie pracy szkoły – związane ze 

zmianami w terminie ferii. Zmiana dni wolnych w bieżącym roku szkolnym na 22.02 

i 31.03.2021 

Uchwała nr 06/01/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły – przyjęta 

jednogłośnie 

Wydarzenia w szkole – troje uczniów przychodzi do biblioteki i tam odbywają zdalne 

lekcje, nauka zdalna, pion psychologiczno-pedagogiczny przygotował ankietę dla 

uczniów w związku ze zdalnym nauczaniem, wyniki zostaną podane RR przez 

Przewodniczącego. 

Nie ma informacji w sprawie próbnych matur, w tym tygodniu odbędą się szkolenia 

dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów w związku ze zmianami organizacyjno-

merytorycznymi w egzaminie dojrzałości. Nauczyciele mają przygotować zbiorczą 

informację dotyczącą tych zmian i przekazać uczniom, a Pan Dyrektor Radzie 

Rodziców. 

Wyniki kolejnego rankingu Perspektyw w Polsce – VIII LO zajęło 26 miejsce w kraju, 

w Wielkopolskie i Poznaniu 2 miejsce. W rankingu maturalnym VIII LO wygrało. 

Czekamy na informację w kwestii form dalszego nauczania. Szkoła jest przygotowana 

na każdy wariant. 

4. Wolne głosy i wnioski  

 

Kolejna RR odbędzie się 02.03.2021r. o g. 17:30.  

Pytanie w kwestii kolejnego rocznika maturalnego, czy znane są już zasady 

przeprowadzania matur w 2022r.- są informacje, że i ta matura będzie zmieniona. 

Kwestia studniówki – p. Dyrektor: nie odbędzie się, ale może uda się w czerwcu, jeśli 

miną obostrzenia, połączyć ją z balem maturalnym.  

Nie można przeprowadzać zajęć z wf w formie spaceru. 

Klasa 2eG biol-chem – przez ok. 4 tygodnie nie miała chemii, pojawia się pytanie  

o dofinansowanie dodatkowych zajęć dla tej klasy, prowadzący stwierdza, że są 

braki. Propozycja Dyrekcji: gdy zakończą zajęcia klasy III, p. Dyrektor poprosi 

nauczyciela chemii w tej klasie - p. prof. Piasecką o diagnozę tych braków i zostaną 

zorganizowane dodatkowe lekcje - wtedy potrzebny może być wniosek  
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o dofinansowanie. Przedstawiciele klasy napiszą w tej sprawie stosowny wniosek do 

p. Dyrektora. 

 

Zamknięto posiedzenie. 

  

Protokół sporządziła 

Matylda Gwoździcka-Piotrowska 

 

 

 


