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

z dnia 08.06.2021r. 
 

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 01/06/2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad - przyjęto jednogłośnie.  
 
Podjęcie uchwały nr 02/06/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z VI posiedzenia Rady Rodziców z 
20.04.2021 r. - przyjęto jednogłośnie po odczytaniu protokołu przez Przewodniczącego. 
 
3. Przedstawienie sytuacji finansowej.  
 
4. Wnioski o dofinansowanie: 
a) Wniosek prof. Jędrzejak o dofinansowanie dojazdu uczniów na olimpiadę o Diamentowy Indeks 

AGH - 383,66.  

Uchwała nr 03/06/2021. W sprawie dofinansowania kosztów dojazdu uczniów na olimpiadę o 

Diamentowy Indeks AGH 383,66 zł – przyznano jednogłośnie 

b) Wniosek prof. Jędrzejak oraz klasy 2BG o dofinansowanie nagród i pomocy na Dzień Sportu  - 

200,00 zł.  

Uchwała nr 04/06/2021. W sprawie dofinansowania organizacji Dnia Sportu – zakup nagród i pomocy 

w kwocie 200,00 zł – przyznano jednogłośnie 

c) Wniosek o dofinansowanie na przedłużenie rocznej licencji na wirtualną gazetkę 890,00 zł.  

Uchwała nr 05/06/2021. W sprawie dofinansowania na przedłużenie rocznej licencji na wirtualną 

gazetkę w kwocie 890,00 zł – przyznano jednogłośnie 

d) Wniosek o dofinansowanie zakupu papieru ozdobnego do wydruku dyplomów – 600,00 zł + 

laminowanie 130,00 zł. ( ok. 450 dyplomów )  

Uchwała nr 06/06/2021. W sprawie dofinansowania zakupu papieru ozdobnego do wydruku 

dyplomów + laminowanie , łącznie 730,00 zł – przyznano jednogłośnie 

e) Wniosek o dofinansowanie naprawy 2 głośników  - przewidywana kwota ok. 1000,00 zł. 

Uchwała nr 07/06/2021. W sprawie dofinansowania  naprawy 2 głośników w kwocie ok. 1000,00 zł. – 

przyznano jednogłośnie. 

f) Wniosek o dofinansowanie mikrofonów bezprzewodowych -  4366,00 zł. 



Uchwała nr 08/06/2021. W sprawie dofinansowania zakupu mikrofonów bezprzewodowych 4366,00 

zł – przyznano jednogłośnie 

g) Wniosek Pani Agnieszki Wanot, wychowawcy klasy 2CG o sfinansowanie nagród dla zwycięzców 

gry miejskiej, która odbędzie się w dniu 23 czerwca. Organizatorem jest klasa 2CG, która proponuje 

za zajęcie pierwszego miejsca bilety do kina  - ok. 500,00 zł, drugiego i trzeciego miejsca - słodycze ok. 

100,00 zł. Łączna wnioskowana kwota to 600 zł.  

Uchwała nr 09/06/2021 w sprawie dofinansowania nagród w grze miejskiej 600,00 zł – przyznano 

większością głosów ( głosowanie online ) 

h) Wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego o dofinansowanie nagrody w turnieju szachowym 

na zakup karty podarunkowej w kwocie 100.00 zł. 

Uchwała nr 10/06/2021 w sprawie dofinansowania nagrody – karty podarunkowej w turnieju 

szachowym 100,00 zł – przyznano większością głosów ( głosowanie online ) 

i) Wniosek Pani Wiesławy Wolniak o zwiększenie kwoty na wydruk i laminowanie dyplomów o 149.70 

zł.   

Uchwała nr 11/06/2021 w sprawie zwiększenia kwoty na wydruk i laminowanie dyplomów o 149,70 

zł – przyznano większością  głosów ( głosowanie online )  

5. Informacje Pana Dyrektora nt  spraw bieżących. 

W przyszłym roku szkolnym w szkole będzie 26 oddziałów, w tym 6 oddziałów klas pierwszych. 

Relacja z przebiegu matur rozpoczętych w dniu 4 maja br. w sytuacji reżimu sanitarnego  

Szczegółowe omówienie przebiegu matur i podjętych procedur. 

Dyrekcja złoży wniosek o zajęcia wspomagające dla klas maturalnych z 3 przedmiotów: biologia, 

chemia i fizyka, które jeśli wniosek będzie zakwalifikowany odbywać się będą od września do grudnia 

br. 

Przekazanie informacji na temat organizacji ostatniego tygodnia zajęć szkolnych oraz zakończenia 

roku szkolnego.  W ostatnim tygodniu są w planie m.in.  wyjścia dydaktyczne, gra miejska, integracja 

dla klas pierwszych, dzień sportu. 

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych, przemówienia Pana Dyrektora, 

Przewodniczącego RR i Rady Uczniowskiej będą przygotowane w formie nagrania i odtworzone w 

każdej klasie.  Dla chętnych będzie możliwość uczestniczenia we mszy świętej. 

Wychowawcy przypomną też o tym jak bezpiecznie spędzić wakacje – prezentacja w klasach. 

6. Wolne głosy i wnioski.  


