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

z dnia 24.11.2020r. (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, 17 rodziców 
uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-III. 
 
Pan Leszek Tomaszyk - Przewodniczący RR powitał zebranych i przedstawił porządek obrad. 
  
Podjęcie uchwały nr 01/11/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad - przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Podjęcie uchwały nr 02/11/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z II posiedzenia Rady 
Rodziców - przyjęto jednogłośnie po odczytaniu protokołu przez Przewodniczącego. 
 

Pani Skarbnik Katarzyna Majchrzycka przekazała RR informację, że Rada ma na koncie środki 

w kwocie ok. 81.000 zł, w tym 10.000 zł zablokowane z przegłosowanych poprzednio 

wniosków. 

 

2. Wnioski o dofinansowanie: 

1. Wniosek w sprawie dot. dofinansowania Koła olimpijskiego z fizyki prowadzonego przez 

prof. Mikulskiego dla uczniów klas III w kwocie 1500 zł 

2. Wniosek prof. M. Żmudzińskiej w sprawie dofinansowania konkursu kolęd i piosenek 

świątecznych w j. obcych w kwocie 900 zł 

3. Wniosek prof. W. Roszczyńskiego w sprawie refundacji koszty anulacji biletów lotniczych 

dwóch nauczyciel w związku z wymianą do Gruzji, która nie doszła do skutku, w kwocie łącznej 

1144 zł 

 

Uchwała nr 03/11/2020  

w sprawie dofinansowania koła olimpijskiego z fizyki dla uczniów klas III w kwocie 1500 zł - 
przyznano jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 04/11/2020  

w sprawie dofinansowania konkursu kolęd i piosenek świątecznych w j. obcych w kwocie 

900 zł - przyznano jednogłośnie. 



 

Uchwała nr 05/11/2020   

w sprawie refundacji kosztów anulacji biletów lotniczych dwóch nauczyciel do Gruzji, 

w kwocie łącznej 1144 zł - jeden głos wstrzymujący, jeden przeciw. 

 
 

3. Informacje p. Dyrektora o bieżących wydarzeniach 

 

Kalendarz – nastąpiły zmiany w kalendarzu funkcjonowania Szkoły, anulowanie uchwały 

o wprowadzeniu 2 dni wolnych 04 i 05. 01., w związku z nowym terminem ferii 04-17.01.2021, 

za to 07.05.2021r. będzie dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – matura 

rozszerzona z j. angielskiego. Zmiana terminu rady analitycznej na 19.01.2021. 

Uchwała nr 05/11/2020 w sprawie akceptacji zmian w kalendarzu funkcjonowania Szkoły – 

przyjęto jednogłośnie. 

Inny termin Rady Rodziców np. 19.01 g. 18:00 lub 26.01 g. 18:00 

Próbna matura – ogólnopolska próbna matura ma być przeprowadzona w marcu, okręgowa 

komisja przy wsparciu kuratorium przeprowadzi maturę próbną, jeśli jednak nie byłoby  

ogólnopolskiej. 

Czas trwania lekcji online – czasem trwają dłużej na prośbę uczniów. Stworzenie interaktywnej 

choinki na stronie internetowej z życzeniami. 

 

 

4. Wolne głosy i wnioski  

Kwestia informacji w sprawie z wymiany jednej z klas z Francją, w kwestii kosztów 

poniesionych przez rodziców za nieodbyty wyjazd nauczycieli. Zwrócono się do opiekuna 

wymiany Pani Olgi Skórzewskiej o podanie informacji, ile kosztowały bilety na przelot 

samolotem i dojazd TGV dla 2 nauczycieli. Po otrzymaniu tej informacji i wpłynięciu oficjalnego 

wniosku RR podejmie uchwałę w sprawie wysokości refundacji tej kwoty. 

 RR podkreśla, że co do zasady koszty za opiekę na wymianę pokrywają rodzice. Jednak w tych 

dwóch wyjątkowych przypadkach (Gruzja i Francja) spowodowanych pandemią i decyzjami 

niezależnymi od Szkoły wyjazdy się nie odbyły i tym samym opieka nie była wykonywana, 

a jednak koszty związane z tą opieką nauczycielską zostały poniesione  RR zasadniczo 

przychyla się do ich refundacji. 

 



Padła propozycja, aby wszystkie zajęcia z chemii w jednej z klas mogły się odbywać w czasie 

rzeczywistym online przy założeniu z rezygnacji z pracy własnej w oparciu o przesłane uczniom 

materiały. Pan Dyrektor porozmawia z nauczycielem w tej kwestii, nie ma przeszkód by 

wszystkie te lekcje odbywały się online. 

W przypadku przejścia na system hybrydowy istnieje obawa, że uczniowie zostaną zarzuceni 

kartkówkami i testami. Pan Dyrektor zapewnił, że postara się wraz z nauczycielami 

wypracować korzystne dla uczniów rozwiązanie. 

Powstanie list RR do rodziców w kwestii poinformowania o bieżącej działaności RR. 

Przyjęto uchwałę nr 06/11/2020 o zmianie terminu posiedzenia RR z 12.01.2021 

na 19.01.2021 – przyjęto jednogłośnie   

 

Kolejna RR odbędzie się 19.01.2021r. o g. 18:00.  

 

Zamknięto posiedzenie. 

 

Protokół sporządziła 

Matylda Gwoździcka-Piotrowska 

 


