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

z dnia 22.09.2020 r. 
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, 18 rodziców  
uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-III. 
 
Dyrektor Szkoły, p. M Grefling, powitał zebranych, następnie przedstawił porządek obrad. 
 
Podjęcie uchwały nr 1/09/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad – przyjęto jednogłośnie. 
 
1.   Przedstawienie  przez  Przewodniczącego  Rady  Rodziców p.  Juliusza Rejewskiego  sprawozdania 
z działalności Zarządu Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020 oraz przedstawienie przez  
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. A. Kędzierskiego sprawozdania z kontroli finansów RR za rok 
szkolny 2019/2020. 
 
Podjęcie uchwały nr 2/09/2020 w sprawie Absolutorium dla Zarządu RR oraz absolutorium dla  
Komisji Rewizyjnej– podjęto jednogłośnie. 
 
W tym momencie do Sali weszła kolejna osoba uprawniona do głosowania 
 
2.  Przedstawienie przez Dyrektora Szkoły regulaminu działalności i obowiązków Rady Rodziców w VIII  
LO 
 
Podjęcie uchwały nr 3/09/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców – podjęto  
jednogłośnie. 
 
W tym momencie do Sali weszły dwie kolejne osoby uprawnione do głosowania 
 
3.  Wybór władz RR na rok szkolny 2019/2020. 
 
Podjęcie uchwały nr 4/09/2020 w sprawie przyjęcia, że głosowanie ws. wyboru do Zarządu  RR         
i Komisji Rewizyjnej będzie jawne - przyjęto jednogłośnie. 
 
Podjęcie uchwały nr 5/09/2020 w sprawie wyboru zarządu RR w składzie: 
 
Przewodniczący: p. Leszek Tomczyk 1a - 20 głosów za, 1 wstrzymujący 
Vice –przewodnicząca: p. Monika Stróżyńska 2fG - 19 głosów za, 2 wstrzymujące 
Skarbnik I – p. Katarzyna Majchrzycka  3d – przyjęto jednogłośnie 
Skarbnik II – p. Barbara Piotrowska 2bP - 20 głosów za, 1 wstrzymujący 
Sekretarz: Matylda Gwoździcka-Piotrowska 3e - przyjęto jednogłośnie 
 
Podjęcie  uchwały  nr  6/09/2020  w  sprawie  wyboru  członków  Komisji  Rewizyjnej  w  składzie: 
Przewodniczący – p. Arkadiusz Kędzierski 2eP – przyjęto jednogłośnie, 
członek – p. Aneta Jobska 2gP - przyjęto jednogłośnie 
członek – p. Włodzimierz Łatyszew 1d – przyjęto jednogłośnie 
 
4. Przejęcie przez nowego Przewodniczącego prowadzenia zebrania 
5. Ustalenie harmonogramu spotkań RR w roku szkolnym 2020/2021 
 
 
 
 



6. Prośba Przewodniczącego o wystosowanie prośby do rodziców  o wypełnienie deklaracji wpłat. 
7. Przyjęcie przez Radę jednogłośnie planu wydatków i wpływów (Załącznik nr 1) na rok szkolny 
2020/2021. 
8. Zapoznanie RR z planem pracy VIII LO, przedstawienie harmonogramu roku szkolnego 2020/2021 
9. Omówienie i przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 
10. Omówienie programu profilaktycznego i wychowawczego 
11. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 
 
a) Prośba o dofinansowanie warsztatów IKA (koszt 2.100,00 zł) 
Podjęcie uchwały nr 7/09/2020 o dofinansowanie warsztatów IKA (koszt 2.100,00 zł) –  
20 głosów za, 1 wstrzymujący 
 
b)  Wniosek mamy uczennicy klasy 3 (nauczanie indywidualne) o pomoc finansową na zakup fotela 
i biurka w kwocie 2.631,00 zł 
Podjęcie uchwały nr 8/09/2020 o dofinansowanie kwocie 500 zł na każdy semestr w roku szkolnym  
2020/2021 - 20 głosów za, 1 wstrzymujący 
 
c)  Wniosek o dofinansowanie koła „Król” prowadzone przez Panią prof. Justynę Łodygę w kwocie  
1.500,00 zł 
Podjęcie uchwały  nr 9/09/2020 o dofinansowanie kwocie 1.500,00 zł - przyjęto jednogłośnie. 
 
d)  Wniosek Pani Pedagog Danuty Hassy o pomoc w zakupie 50 szt. testów kompetencji w kwocie  
500,00 zł 
Podjęcie uchwały nr 10/09/2020 o dofinansowanie kwocie 500,00 zł - przyjęto jednogłośnie 
 
e) Wniosek prof. Zimmer i prof. Cierechowicz o dofinansowanie saloniku artystycznego Proscenium 
w kwocie 1.500,00 zł 
Podjęcie uchwały nr  11/09/2020 o dofinansowanie kwocie 1.500,00 zł - przyjęto jednogłośnie 
 
f) Wniosek prof. Nowińskiej-Karoń o pomoc w zorganizowanie 9 Akademii projektów chemicznych 
w kwocie 400,00 zł 
Podjęcie uchwały nr 12/09/2020 o dofinansowanie kwocie 400,00 zł - przyjęto jednogłośnie 
 
g) Wniosek o sfinansowanie nagród książkowych dla uczniów wyróżniających się (dla klas  II i III) 
w kwocie 9.100,00 zł 
Podjęcie uchwały nr 13/09/2020 o dofinansowanie kwocie 9.100,00 zł - przyjęto jednogłośnie 
 
12. Wniosek P. Dyrektora Marka Greflinga o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych.  
Podjęcie uchwały nr 14/09/2020 o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych – przyjęto jednogłośnie 
 
13. Podjęcie uchwały nr 15/09/2020 o organizacji zebrań Rady Rodziców w formie online  
- przyjęto jednogłośnie 
 
14.Wolne głosy i wnioski 
Nie zgłoszono.  
 
                                                                                                                      Protokół sporządziła 
                                                                                                                  Monika Anna Stróżyńska 
 
 
 


