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Protokół z 2 posiedzenia Rady Rodziców 
przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 22.10.2019r. 
 
W spotkaniu wzięli udział: 
1. Dyrektor VIII LO – p. Marek Grefling 
2. Przedstawiciele RR –przewodniczący klasowych zespołów 
3. Panie Julia Łońska – Vargiu – psycholog szkolny i Danuta Hassa – pedagog szkolny 
 
Po sprawdzeniu listy obecności ustalono, że obecnych jest, poza p. Dyrektorem, 22 
rodziców uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-III. 
 
Pani Katarzyna Majchrzycka, skarbnik RR powitała zebranych i oświadczyła,  
że w związku z nieobecnością P. Przewodniczego Juliusza Rejewskiego, poprowadzi 
posiedzenie. Następnie przedstawiła porządek obrad. 
  
Podjęcie uchwały nr 01/10/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad - przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Następnie Pan Dyrektor powitał dziennikarzy – panów Piotra Świątkowskiego  
i Jarosława Burchardta z Radia Poznań, którzy przedstawili akcję zbierania darów 
dla trzech miejscowości na Litwie – środków czystości, żywności, przyborów szkolno-
papierniczych oraz zaproponowali, aby nasza Szkoła przyłączyła się do tej akcji. 
Zbiórka miałaby potrwać do 19.11.2019r. 

 
Podjęcie uchwały nr 02/10/2019 w sprawie przyłączenia się przez VIII LO do akcji 
charytatywnej – zbierania darów dla Litwinów – przyjęto jednogłośnie. 
 
Podzielono zbiórkę, która w Szkole ma trwać do 08.11.2019r. w następujący sposób: 
Klasy I po podstawówce – przybory szkolno-papiernicze, 
Klasy I po gimnazjum – środki czystości, 
Klasy II – środki higieny osobistej, 
Klasy III – żywność sucha o długim terminie ważności i słodycze. 

 
 
O zbiórce Dyrekcja powiadomi wychowawców, którzy przekażą ustalenia uczniom. 
 
Następnie Pan Dyrektor wraz z Paniami: psycholog – Julią Łońską – Vargiu i pedagog 
Danutą Hassa przedstawili Radzie Rodziców informację o tragicznym wydarzeniu, 
które dotyczy ucznia jednej z klas pierwszych naszej Szkoły. 

Wywiązała się dyskusja, rodzice poprosili o więcej informacji, zapytano, czy w Szkole 
w jakiś sposób wsparto w związku z tym wydarzeniem uczniów. Informacji udzielały 
panie psycholog i pedagog, klasa ucznia otrzymuje wsparcie na bieżąco, są w stałym 
z nią kontakcie. Ponadto, 05.11.2019r., w dniu konsultacji indywidualnych dla 
rodziców, ma się odbyć specjalne spotkanie w auli z rodzicami zorganizowane przez 
Dyrekcję, przy udziale szkolnych psychologa i pedagoga. 

Ponadto, rodzice podnieśli kwestię zapoznania nowych nauczycieli ze sposobami 
oceniania, historycznie życzliwą w Szkole postawą nauczycieli wobec uczniów, tak 
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by, w przypadku porażki na gruncie naukowym, nie byli wyśmiewani przez 
nauczyciela, nie czuli się gorsi, aby otrzymywali bieżącą pomoc. Panie psycholog  
i pedagog podkreśliły, że młodzież może się do nich zwrócić w każdej sytuacji, że 
tych zgłoszeń jest coraz więcej, spędzają długie godziny w szkole i ich drzwi są 
zawsze otwarte. Ponadto, starają się na bieżąco przeprowadzać w klasach warsztaty. 
Pan Dyrektor wskazał, że w przypadku każdego zgłoszenia Dyrekcja podejmuje 
stosowne działania i zachęcił do zgłaszania problemów z nauczycielami w formie 
pisemnej. 

 

2. Wnioski o dofinansowanie: 

Wniosek nr 1 o dofinansowanie wyjazdu na Kongres Pedagogów i Psychologów 
Szkolnych dla pani psycholog i pani pedagog w kwocie 728 zł 

Podjęcie uchwały nr 03/10/2019 w sprawie o dofinansowanie wyjazdu na Kongres 
Pedagogów i Psychologów Szkolnych dla psychologa i pedagoga w kwocie 728 zł - 
przyznano jednogłośnie.  

 

Pani Katarzyna Majchrzycka przekazała RR informację, że Rada ma do wykorzystania 
środki w kwocie 29 206,97 zł. 

 

3. Wolne głosy i wnioski  

Nie zgłoszono. 

  

Protokół sporządziła 

Matylda Gwoździcka-Piotrowska 

 


