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Protokół z 3 posiedzenia Rady Rodziców 
przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 26.11.2019r. 
 
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, 19 
rodziców uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-III. 
 
Pan przewodniczący RR Juliusz Rejewski powitał zebranych i następnie przedstawił 
porządek obrad. 
  
Podjęcie uchwały nr 01/11/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad - przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z II posiedzenia RR.  

 
Podjęcie uchwały nr 02/11/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z II posiedzenia RR 
z dnia 22.10.2019r. – przyjęto jednogłośnie. 
 
Następnie Pan Dyrektor Marek Grefling przedstawił bieżące wydarzenia w Szkole. 
Omówił także sytuację związaną z tragedią w jednej z klas pierwszych, która miała 
miejsce w październiku, o krokach wsparcia dla rodziny, klasy podjętych przez 
Szkołę. 
 
Ponadto przedstawił najważniejsze wydarzenia szkolne: w Szkole odbyły się wybory 
do Szkolnej Rady Uczniowskiej, poprzedzone profesjonalnymi debatami, przy 
imponującej frekwencji wyborczej (ponad 90% uczniów brało udział w głosowaniu). 
Pan Dyrektor przekazał, że zaprosił samorząd, aby w razie potrzeby uczestniczył  
w spotkaniach RR. 
W dniach 4,5 i 6.12 odbędą się rekolekcje adwentowe w Kościele na Rocha. 
20.12 – szkolny opłatek – spotkanie w auli, a później w klasach z wychowawcami. 
Powrót do szkoły po przerwie świątecznej 07.01.2020r. 
 
W kwestii próbnych matur – nie ma jeszcze informacji, ale Dyrekcja ma nadzieję, że 
nauczyciele zgodzą się je poprawić, próbny egzamin będzie traktowany jak 
sprawdzian. 
 
Po informacjach Pana Dyrektora głos zabrał Pan Przewodniczący, który wskazał, że 
popiera pomysł, aby członkowie SzRU brali udział w spotkaniach RR. Zachęcił także 
rodziców do udziału w Dniu Patrona 28.11 – czwartek. 
 
Pani Katarzyna Majchrzycka przekazała RR informację, że Rada ma do wykorzystania 
środki w kwocie 33.007,99 zł. 
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2. Wnioski o dofinansowanie i inne: 

 

W tym miejscu Pan Dyrektor przedłożył rozliczenia wydatków: 

na Akademię Projektów Chemicznych, KRÓL-a oraz z faktury przedstawionej przez 
nauczycieli wuefistów.  

Wniosek nr 1 ucznia Jakuba Pituły o wyrażenie zgody na wykorzystanie nazwy i logo 
szkoły w promocji koncertu charytatywnego „wygramy dla Tekli” oraz zgodę na 
udostępnienie materiałów informacyjnych na stronie internetowej szkoły  
i rozmieszczenie plakatów promujących koncert 

Podjęcie uchwały nr 03/11/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
nazwy i logo szkoły w promocji koncertu charytatywnego „wygramy dla Tekli” oraz 
zgody na udostępnienie materiałów informacyjnych na stronie internetowej szkoły i 
rozmieszczenie plakatów promujących koncert - przyznano jednogłośnie.  

 

Wniosek nr 2 uczennicy Alicji Nowickiej o dofinansowanie akcji koordynującej 
pisanie przez uczniów VIII LO listów do Amnesty International w kwocie 200 zł. 

Podjęcie uchwały nr 04/11/2019 w sprawie dofinansowania akcji koordynującej 
pisanie przez uczniów VIII LO listów do Amnesty International w kwocie 200 zł. – za 
18, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Wniosek nr 3 uczennicy Florentyny Piotrowskiej o dofinansowanie Nocy Filmowej  
w VIII LO w kwocie 200 zł. 

Podjęcie uchwały nr 05/11/2019 w sprawie dofinansowania Nocy Filmowej  
w VIII LO w kwocie 200 zł – przyjęto jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 4 w sprawie refundacji kosztów podróży Aleksandry O. Oto wyjazdu do 
Warszawy na konkurs historyczno-literacki „Pamięć Nieustająca” w kwocie 317,85 
zł. 

Podjęcie uchwały nr 06/11/2019 w sprawie refundacji kosztów podróży Aleksandry 
O. Oto wyjazdu do Warszawy na konkurs historyczno-literacki „Pamięć Nieustająca” 
w kwocie 317,85 zł – przyjęto jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 5 nauczycieli wuefistów w sprawie wprowadzenia do planu pracy Szkoły 
„białej szkoły” zorganizowanej przez nauczycieli w-f VIII LO w Szpindlerowym Młynie  
w terminie 06-09.2020r. 
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Podjęcie uchwały nr 07/11/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do 
planu pracy Szkoły „białej szkoły” zorganizowanej przez nauczycieli w-f VIII LO  
w Szpindlerowym Młynie w terminie 06-09.2020r. - przyjęto jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 6 p. Skarbnik Katarzyny Majchrzyckiej w sprawie dofinansowania przez 
RR tegorocznej studniówki w kwocie 5.000 zł. 

Podjęcie uchwały nr 08/11/2019 w sprawie dofinansowania przez RR tegorocznej 
studniówki w kwocie 5.000 zł- przyjęto jednogłośnie. 

 

3. Wolne głosy i wnioski  

Przewodniczący podniósł, że w listopadzie zamykane będą polisy imienne, 4 klasy 
nie wpłaciły, 23 klasy dokonały płatności. Zapłaciło 55% uczniów. Sprawa jeszcze do 
zweryfikowana, ponieważ są klasy, które zapłaciły, a nie odnotowano tego. 

Ponadto istnieje możliwość wznowienia tzw. „zdrojów wodnych” – informacyjnie. 

Prośba rodziców o informację w kwestii dodatkowych zajęć z chemii dla klas I – Pan 
Dyrektor wyjaśnił, że zajęcia odbywają się w ramach tzw. „godzin projektowych”,  
w niektórych klasach.  

Została podniesiona Kwestia polepszenia warunków lokalowych, np. aby zajęcia nie 
odbywały się w auli. 

 

Zamknięto posiedzenie. 

  

Protokół sporządziła 

 

Matylda Gwoździcka-Piotrowska 

 

 


