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Protokół z II posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 20.10.2020r. (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. 
 
Pani Monika Stróżyńska - Zastępca Przewodniczącego RR powitała zebranych  
i oświadczyła, że w związku z nieobecnością P. Przewodniczego Leszka Tomaszyka, 
poprowadzi posiedzenie. Następnie przedstawiła porządek obrad. 
  
Podjęcie uchwały nr 01/10/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad - przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Podjęcie uchwały nr 02/10/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z I posiedzenia 
Rady Rodziców - przyjęto jednogłośnie po odczytaniu protokołu przez 
p. M. Stróżyńską. 
 

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

wykorzystania środki w kwocie 60.000 zł 

 

2. Wnioski o dofinansowanie: 

Brak 

Pan Dyrektor przekazał informację o wnioskach: nauczycieli wf o dodatkowe 8h wf, 

a także o dodatkową matematykę i fizykę, proscenium i chór złożonych 

p. Przewodniczącemu. 

W tej chwili tylko matematyka i fizyka mogłaby się odbywać zdalnie, pozostałe 

zajęcia będą przesunięte 

Wniosek p. W. Wojciechowskiej o zajęcia dodatkowe z fizyki z p. Mikulskim – 

p. Dyrektor zadeklarował, że skontaktuje się z nauczycielem w tej sprawie. 

 

3. Informacje p. Dyrektora o bieżących wydarzeniach 

Informacja o losach absolwentów - 70 osób na Uniwersytecie Technicznym, z czego 

23 na Informatyce, UE – 20, UAM 12, 45 osób na Uniwersytecie Medycznym, 25 na 

wydziale lekarskim, kilkadziesiąt na Uniwersytecie Przyrodniczym, poza Poznaniem 

30, 19 osób za granicą. Łącznie studiują 204 osoby. 
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4. Wolne głosy i wnioski  

Kwestia deklaracji wpłat na Radę Rodziców – informowanie pozostaje na poziomie 

Przewodniczących klas, jednak RR prześle informacje w kwestii tych składek 

wszystkim rodzicom. 

Pan Dyrektor przedstawił sposób funkcjonowania Szkoły w obecnej sytuacji – na 

prośbę rodziców. Nauczanie zdalne będzie prowadzone wg trybu przyjętego  

w sierpniu na RP.  

Nauczanie zdalne prowadzone będzie za pomocą Webex’a. Przekazywanie 

materiałów odbywa się poprzez classroom. Nauczyciele mają określić, ile lekcji 

będzie online, a ile w formie przekazywanego materiały. Nauczanie hybrydowe – 

jeden tydzień uczęszczają uczniowie klas I i III, a w kolejnym zostają w domu,  

a w tym czasie chodzą do szkoły klasy II. Zdalne nauczanie może rodzić różne 

problemy – kwestia izolacji, braku kontaktu z rówieśnikami itp. 

Pan Dyrektor omówił po krótce zmiany kadrowe, które skutkowały zmianą planu. 

Ponadto omówił procedury covidowe – informowanie Sanepidu i dalsze 

postępowanie, przedstawił, jak do tej pory funkcjonowało to w Szkole. 

 

 

Zamknięto posiedzenie. 

  

Protokół sporządziła 

Matylda Gwoździcka-Piotrowska 

 


