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Protokół z V posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 02.03.2021 r. (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, 16 
rodziców uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-III. 
 
Pan Leszek Tomaszyk - Przewodniczący RR powitał zebranych  
i przedstawił porządek obrad. 
  
Podjęcie uchwały nr 01/03/2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad - przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Podjęcie uchwały nr 02/03/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z IV posiedzenia 
Rady Rodziców  z 27.01.2021 r. - przyjęto jednogłośnie po odczytaniu protokołu 
przez Przewodniczącego. 
 

3. Przedstawienie sytuacji finansowej 

Pani Skarbnik Katarzyna Majchrzycka przekazała RR informację, że Rada ma na 

koncie środki w kwocie 85.807,99 zł, zarezerwowano 24.221,90 zł, w tym ujęto kwoty 

dla klas 1b, 1c 1f, 2ag i 3b na dofinansowanie, gdyż wpłaciły 75% składek. Do 

dyspozycji jest dziś 60.000 zł. 

 

4. Wnioski o dofinansowanie:  

Wniosek w sprawie dofinansowania dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: Proscenium 

- koło teatralne – 60h, zajęcia przygotowujące do matury z fizyki 40h, zajęcia 

przygotowujące do konkursu z geografii – 30h – koszt  7000 zł 

 

Uchwała nr 03/03/2021  

sprawie dofinansowania dodatkowych zajęć w kwocie 7000 zł - przyznano 
jednogłośnie. 
 
Wstępny wniosek w sprawie refundacji kosztów szkolenia nauczycieli w kwestiach 

związanych z pandemią– prośba o współfinansowanie szkolenia online – prowadzący 

Dawid Bałutowski – psycholog, psychoterapeuta, kwota 3500 zł 

Pan Dyrektor zdecyduje jeszcze, czy nie zostanie ta kwota pokryta z funduszu 

doskonalenia nauczycieli, na razie nie poddaje tego wniosku pod głosowanie. 
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Informacje Pana Dyrektora nt. spraw bieżących 

Wsparcie zespołu psychologiczno-pedagogicznego – po przeprowadzeniu ankiety 

powstał projekt wsparcia młodzieży online dla klasy I i II, dla rodziców online, 

wsparcie dla nauczycieli. 

Informacja dotycząca legitymacji szkolnych – wdrażamy e-legitymacje, zostanie 

zaproponowana uczniom wymiana legitymacji na plastikowe – koszt od ucznia 8 zł, 

płatne na konto Rady Rodziców – propozycja p. Dyrektora. 

Prośba, by tę informację rozesłać do wszystkich rodziców – przekaże ją p. 

Przewodniczący. 

Wydarzenia w szkole – na 72 nauczycieli, 51 już się zaszczepiło. Odbędą się kolejne 

szczepienia, pracowników niepedagogicznych. 

Próbna matura – od 3 do 19.03 CKE ogłosiło termin na przeprowadzenie próbnych 

matur - będą się odbywały online i stacjonarnie, w naszej szkole stacjonarnie ma 

odbyć się matura z matematyki i geografii. Pozostałe online – uczniowie otrzymają 

zadania i zrobią je w domu, a potem sprawdzą na lekcjach z nauczycielem. W marcu 

spotkanie z rodzicami klas trzecich. Dla pozostałych klas nauczyciele będą do 

dyspozycji on line także w marcu. Rekrutacja – szkoła zgłosiła, że będzie rekrutować 

do 6 klas. Terminy zostały już podane. 

 

4. Wolne głosy i wnioski  

Pytania od rodziców o próbne matury – dzieci liczyły, że będzie organizowana  

w szkole, szczególnie ta z biologii i chemii. Pan Dyrektor zorganizował posiedzenie 

Rady Pedagogicznej i pytał nauczycieli, miało być te kwestie konsultowane z 

uczniami. Nauczyciele chemii i biologii przekazali, że można maturę próbną 

swobodnie przeprowadzić online. Bardzo późno młodzież została poinformowana, że 

te matury będą organizowane online. Pan Dyrektor oświadczył, że wszystkie arkusze 

będą pochodziły z CKE. W dobie pandemii dyrekcja chce uchronić przed zarażeniem 

i nie chce organizować matury próbnej ze wszystkich przedmiotów w kontakcie. 

Pan Dyrektor prosi o pisemne stanowisko w tej sprawie – dotyczy egzaminów  

z biologii i chemii do 03.03 – jeśli je otrzyma, przekaże je nauczycielom. 

Na pytanie, czy rozwiązano sprawę ucznia w kwarantannie – Pan Dyrektor wskazał, 

że są odpowiednie procedury. 

Czy na próbnej maturze uczeń musi być w maseczce? Nie musi, pisze maturę bez 

maseczki, choć ma prawo w niej być. Poza klasą musi założyć maseczkę. Pan 

Dyrektor omówił zasady bezpieczeństwa. Karty wzorów na matematyce będą w sali 

wcześniej, uczeń nie musi ich przynosić. Nie będzie w tym czasie szatni. 

Czy są przewidziane konsultacje da maturzystów w tym roku? Pan Dyrektor wskazał, 

że nie ma czasu organizować tych zajęć, jeśli matura odbędzie się w normalnym 

terminie. 
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Pytanie dotyczące odliczeń i opłat na RR – na stronie szkoły nie działa link do 

regulaminu RR, rodzice pytają jakie są zasady. Będzie nowa strona Szkoły. 

Informacja zostanie wysłana w tej sprawie przez p. Zastępcę Przewodniczącego. 

Przewodniczący zachęca do wzięcia udziału w spotkaniu z psychologiem w związku  

z trudnym czasem dla naszych dzieci. Pani pedagog przygotuje informację i zostanie 

ona rodzicom przekazana. 

 

Kolejna RR odbędzie się 19.04.2021 r. o g. 17:30, przesunięta z 20.04 g. 16:30. 

 

Zamknięto posiedzenie. 

  

Protokół sporządziła 

Matylda Gwoździcka-Piotrowska 

 

 

 

 


