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Protokół z 1 posiedzenia Rady Rodziców 
Przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 24.09.2019r. 
 
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, 20 rodziców 
uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-III. 
W tym miejscu, przed właściwą częścią posiedzenia, do sali weszła Wicedyrektor Szkoły p. Danuta Kin, 
która przedstawiła informację na temat organizacji i przeprowadzenia Studniówki w bieżącym roku 
szkolnym, po czym opuściła salę. 
 
Dyrektor Szkoły, p. M. Grefling, powitał zebranych, następnie przedstawił porządek obrad.  
Podjęcie uchwały nr 1/09/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad - przyjęto jednogłośnie. 
 

1. Przedstawienie przez Dyrektora Szkoły regulaminu działalności i obowiązków Rady Rodziców w VIII 
LO. 

2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Rodziców p. Juliusza Rejewskiego sprawozdania 
z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów RR za rok szkolny 2018/2019. 
 

Podjęcie uchwały nr 2/09/2019 w sprawie Absolutorium dla Zarządu – 18 głosów za, 2 wstrzymujące 
się. 
 
Podjęcie uchwały nr 3/09/2019 w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej – 18 głosów za, 
2 wstrzymujące. 
 
3. Wybór władz RR na rok szkolny 2019/2020. 
 
Podjęcie uchwały nr 4/09/2019 w sprawie przyjęcia, że głosowanie ws. wyboru do Zarządu RR 
i Komisji Rewizyjnej będzie jawne - przyjęto jednogłośnie. 
 
Podjęcie uchwały nr 5/09/2019 w sprawie wyboru Zarządu RR w składzie: 
 
Przewodniczący: p. Juliusz Rejewski 3c - 18 głosów za, 2 wstrzymujące 
Vice –przewodniczący: p. Hubert Wichowski 1- 19 głosów za, 1 wstrzymujący 
Skarbnik klas II-III – p. Katarzyna Majchrzycka 2d - 18 głosów za, 2 wstrzymujące 
Skarbnik klas I – p. Monika Stróżyńska 1 - 19 głosów za, 1 wstrzymujący 
Sekretarz: Matylda Gwoździcka-Piotrowska 2e - 19 głosów za, 1 wstrzymujący 
 
Podjęcie uchwały nr 6/09/2019 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej w składzie: 
 
Przewodniczący – p. Arkadiusz Kędzierski 1 - 19 głosów za, 1 wstrzymujący,  
członek – p. Aneta Jobska 1 - 19 głosów za, 1 wstrzymujący,  
członek – p. Barbara Piotrowska 1 - 19 głosów za, 1 wstrzymujący. 
4.Ustalenie harmonogramu spotkań RR w roku szkolnym 2019/2020:  
22.10.2019r.; 26.11.2019r.; 14.01.2020r.; 25.02.2020r.; 21.04.2020r.; 9.06.2020r. 
 
5.Wystąpienie Dyrektora Szkoły: 
a) Zapoznanie RR z planem pracy VIII LO, przedstawienie harmonogramu roku szkolnego 2019/20. 
b) Omówienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020. 
c) Omówienie programu profilaktycznego i wychowawczego 
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d) Wewnątrzszkolny system oceniania – informacja o tym, że uczeń ma prawo poprawiać oceny 
zgodnie z PSO, ocena poprawiana pozostaje z wagą 1,a ocena poprawiona ma wagę przypisaną danej 
aktywności (ocena poprawiana ma zmniejszoną wagę). 
 
Podjęcie uchwały nr 7/09/2019 w sprawie przyjęcia planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy VIII 
LO – przyjęto jednogłośnie. 
 
6. Przedstawienie przez Przewodniczącego informacji w sprawie preliminarza (projektu budżetu) – 
planów wpływów i wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2010. 
a) na potrzeby Szkoły – 35% wydatków 
b) na sport, turystykę i wypoczynek – 15,5% wydatków 
c) na akcje socjalne – 10% wydatków 
d) na nagrody – 10,4% wydatków 
e) na bibliotekę – 4,1% wydatków  
f) na reprezentacje Szkoły -8 % wydatków 
g) rezerwa – ok. 17% wydatków (na ewentualne wypłaty dla klas, które opłaciły 75% zadeklarowanych 
składek). 
 
Podjęcie uchwały nr 8/09/2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu RR na rok szkolny 2019/2020 
–przyjęto jednogłośnie. 
 
Propozycja przyjęcie wysokości składki rocznej od ucznia na RR w roku szkolnym 2019/20 w kwocie 
150 zł. 
 
Podjęcie uchwały nr 9/09/2019 w sprawie ustalenia składki rocznej na RR w roku szkolnym 2019/20 
w kwocie 150 zł od ucznia – przyjęto jednogłośnie. 
 
W tym miejscu z sali wyszły 2 osoby, na sali pozostało 18 osób uprawnionych do głosowania. 
 
7.Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 
 

a) Prośba o zarezerwowanie w budżecie kwoty 9100,00zł na nagrody dla uczniów wyróżniających 

się w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Podjęcie uchwały nr 10/09/2019 w sprawie o zarezerwowanie kwoty 9100,00zł na nagrody - 

przyznano jednogłośnie.  

 

b) Prośba o zarezerwowanie w budżecie 31566,00zł na zajęcia pozalekcyjne: sportowe, z 

matematyki w klasach III, Proscenium, chór szkolny.  

 

Podjęcie uchwały nr 11/09/2019 w sprawie o zarezerwowanie kwoty 31566,00zł na zajęcia 

dodatkowe – przyznano jednogłośnie.   

 

c) Prośba o zarezerwowanie w budżecie 800,00zł na zajęcia Koła Robotycznego Ósmego Liceum 

KRÓL. 

 

Podjęcie uchwały nr 12/09/2019 w sprawie o zarezerwowanie kwoty 800,00zł na zajęcia koła KRÓL 

– przyznano jednogłośnie 
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d) Prośba o sfinansowanie warsztatów IKA w ramach innowacji pedagogicznej w kwocie 

2000,00zł.  

 

Podjęcie uchwały nr 13/09/2019 w sprawie o sfinansowania warsztatów IKA w kwocie 2000,00zł - 

przyznano jednogłośnie 

Po głosowaniu nad uchwałą nr 13/09/2019 wyszła 1 osoba, na sali pozostało 17 osób uprawnionych 

do głosowania. 

  

e) Prośba o sfinansowanie zakupu nowoczesnego fantoma do nauki RKO  

z czerwonym światłem Led na zajęcia EDB w kwocie 2075,00 zł.  

Podjęcie uchwały nr 14/09/2019 w sprawie o sfinansowania zakupu fantoma w kwocie 2075,00zł - 

16 głosów za, 1 wstrzymująca się. 

 

f) Prośba o sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz 

udziału reprezentacji Szkoły w Ligach Miasta Poznania Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie 

4310,00 zł.  

Podjęcie uchwały nr 15/09/2019 w sprawie  sfinansowania udziału reprezentacji Szkoły  w Ligach 

Miasta Poznania Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie 2150,00zł – przyznano jednogłośnie. 

RR podejmie decyzję w sprawie sfinansowania zakupu wnioskowanego sprzętu sportowego na 

kolejnym posiedzeniu, po doprecyzowaniu wniosku przez nauczycieli w-f.  

 

g) Prośba o dofinansowanie zakupu lektur do nowej podstawy programowej, 4 kompletów 

słuchawek do cichej pracy oraz folii do okładania książek w kwocie 3000,00zł.  

Podjęcie uchwały nr 16/09/2019 w sprawie o dofinansowanie zakupu lektur szkolnych i innych 

pomocy w kwocie 3000,00zł - przyznano jednogłośnie.  

h) Prośba o dofinansowanie Szkolnej Rady Uczniowskiej w kwocie 800,00zł w związku 

z organizacją Debat w wyborach do Szkolnej Rady Uczniowskiej (zakup urządzenia do 

przechwytywania sygnału wideo z kamery i przesyłające go do komputera).  

Podjęcie uchwały nr 17/09/2019 w sprawie o dofinansowanie Szkolnej Rady Uczniowskiej w kwocie 

800,00zł - przyznano jednogłośnie. 

i) Prośba o dofinansowanie VIII Akademii Projektów Chemicznych mającej charakter konkursu 

na najlepsze sprawozdanie z pracy badawczej, w kwocie 500,00zł.  

Podjęcie uchwały nr 18/09/2019 w sprawie o dofinansowanie Akademii Projektów Chemicznych w 

kwocie 500,00zł - przyznano jednogłośnie.   

j) Prośba o dofinansowanie działalności koła teatralnego Proscenium w kwocie 1500,00zł.  

Podjęcie uchwały nr 19/09/2019 w sprawie o dofinansowanie koła teatralnego w kwocie 1500,00zł 

- przyznano jednogłośnie.  
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k) Prośba o sfinansowanie kosztów ubezpieczenia oraz podręczników dla ucznia w trudnej 

sytuacji materialnej w kwocie 120,00 zł.  

Podjęcie uchwały nr 20/09/2019 w sprawie o sfinansowania kosztów ubezpieczenia oraz 

podręczników w kwocie 120,00zł - przyznano jednogłośnie. 

l) Prośba o przyznanie uczniowi w trudnej sytuacji materialnej stypendium socjalnego w kwocie 

100,00 zł miesięcznie.  

Podjęcie uchwały nr 21/09/2019 w sprawie o przyznanie stypendium socjalnego w kwocie po 100 

zł/m-c w okresie od września 2019r. do maja 2020r. – 16 głosów za, 1 wstrzymujący się. 

m) Prośba o sfinansowanie kosztów leczenia (wizyty u psychiatry) ucznia Szkoły w wymiarze 3 

miesięcy w kwocie 2250,00zł.   

W tym miejscu padła propozycja przyjęcia progów kwotowych i limitowych przy rozpatrywaniu 

wniosków socjalnych. 

Podjęto uchwałę nr 22/09/2019 w sprawie ustalenia progów kwotowych i procentowych przy 

rozpatrywaniu wniosków socjalnych przez RR – przyjęto zasadę dofinansowania 50% wniosku, nie 

więcej jednak niż 500zł, jeden raz w semestrze z możliwością ponownego wnioskowania w kolejnym 

semestrze – 16 głosów za, 1 wstrzymujący się. 

Podjęcie uchwały nr 23/09/2019 w sprawie o wnioskowane dofinansowanie wizyt w kwocie 500zł – 

15 głosów za, 2 wstrzymujące się. 

 

Omówiono kwestię ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

wyboru ubezpieczyciela.  

Podjęto uchwałę nr 24/09/2019 w sprawie ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie w kwocie 

52zł, przy kwocie ubezpieczenia 15.000zł, ubezpieczyciel – Signal Iduna – 14 głosów za, 3 

wstrzymujące się. 

8. Wolne głosy i wnioski  

Nie zgłoszono. 

  

Protokół sporządziła 

Matylda Gwoździcka-Piotrowska 


