
 

Protokół z 3 posiedzenia Rady Rodziców 

Przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 05.12.2017r. 

 

W spotkaniu wzięli udział : 

 Dyrektor 8LO – Marek Grefling 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

 Wicedyrektor Danuta Kin 

Ogólna liczba osób 13 rodziców + dyrektor szkoły +wicedyrektor 

1. Przewodnicząca RR powitała zebranych. Porządek obrad został 

jednogłośnie przyjęty. 

2. Przyjęcie protokołu z drugiego posiedzenia Rady Rodziców – protokół 

został przyjęty jednogłośnie. 

3. Rozmowa na temat studniówki w 8LO z panią wicedyrektor Danutą Kin 

odpowiedzialną za organizację studniówki. 

Rodzice skierowali następujące pytania: 

-  dlaczego studniówka jest organizowana na Politechnice Poznańskiej 

- dlaczego w kwestii organizacji studniówki nie było uzgodnień z 

rodzicami. Rodzice zostali pominięci w ustaleniach 

- rodzice chcieliby angażować się w sprawy studniówki. Proszą o 

rozważenie innego miejsca w kolejnych latach, inny catering, rodzice 

chcieliby pomóc w organizacji studniówki. 

Dyrekcja: Dyrektor szkoły uważa, że Politechnika Poznańska jest 

miejscem prestiżowym. Wielu uczniów po ukończeniu szkoły składa 

dokumenty właśnie na tę uczelnie. Na uczelni można zorganizować bal 

zachowując jednocześnie charakter szkolny imprezy. Większość uczniów 

jest zadowolona.  

Rodzice proszą, aby w przyszłym roku szkolnym zorganizować najpierw 

spotkanie z rodzicami, a później dopiero z młodzieżą.  



Dyrekcja: Dyrektor zaproponował, że temat studniówki zostanie 

poruszony na pierwszym zebraniu w przyszłym roku szkolnym.  

Rodzice: Proszą, aby uczulić wychowawców przyszłorocznych klas 3 aby 

na pierwszym zebraniu poruszyli temat studniówki i zachęcili rodziców 

do współpracy. 

  

4. Sprawozdanie ze stanu finansowego: 

Największe wpłaty od klas IB i IE. 

Stan konta: 34 831,21zł. 

5. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 

a) Prośba o sfinansowanie kursu Inżynieria oprogramowania 50zł/h.  

Podjęcie uchwały nr 1/12/2017 w sprawie o sfinansowanie 10 zajęć 

po 2 godziny kursu Inżynieria oprogramowania w kwocie 1000,00zł – 

przyznano przy 10 osobach za, 3 osobach przeciw i 0 

wstrzymujących.  

b) Prośba Szkolnej Rady Uczniowskiej o dofinansowanie: IV 

Walentynkowego Pojedynku Artystycznego, Mikołajkowego 

Happeningu oraz stroików bożonarodzeniowych w kwocie 850,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 2/12/2017 w sprawie o dofinansowanie 

potrzeb Szkolnej Rady Uczniowskiej w kwocie 850,00zł  – przyznano 

jednogłośnie. 

6. Omówienie akcji świątecznej. 

Szkoła otrzymała pismo o wsparcie od Klubu Seniora. Rodzice 

zdecydowali, że młodzież przyniesie rzeczy potrzebne seniorom. Dyrektor 

przekaże informacje wychowawcom klas.  

Rada Rodziców zdecydowała o przekazaniu kwoty 500,00zł na 

uzupełnienie potrzeb w ramach tego przedsięwzięcia. 

Podjęcie uchwały nr 3/12/2017 w sprawie o dofinansowanie pomocy 

świątecznej dla Klubu Seniora w kwocie 500,00zł – przyznano 

jednogłośnie. 

7. Informacja dyrektora szkoły o wydarzeniach szkolnych: 

 Dzień Patrona 

 Rekolekcje 

 Ubieranie choinki 

W najbliższym czasie: 



 Mikołajkowy happening  

 Klasyfikacja semestralna 

 Studniówka  

8. Odpowiedź Dyrektora na pismo złożone przez Radę Rodziców: 

 Dyrektor na Radzie Pedagogicznej zwrócił uwagę nauczycielom, aby nie 

planowali sprawdzianów w dniach bezpośrednio po dniach świątecznych  

 Konsultacje dla uczniów są trudne do zrealizowania ze względu na 

ułożony już plan. W przyszłym roku szkolnym dyrektor postara się aby 

nauczyciele mieli jeden raz w miesiącu konsultacje z uczniami i będzie to 

zawarte w planie pracy szkoły. 

 Jeśli chodzi o poprawianie wszystkich sprawdzianów nauczyciele 

przedmiotów rozszerzonych uważają, że uczniowie są o tym 

informowani, że mogą poprawiać tylko jeden sprawdzian. Uczy ich to 

systematyczności i odpowiedzialności, a przy dużej liczbie form 

sprawdzania byłoby trudne dla nauczycieli przygotowywać tyle popraw 

sprawdzianów. W większości innych przedmiotów jest to łatwiejsze i nie 

ma problemu z poprawianiem większej liczby sprawdzianów. 

Rodzice się z tym nie zgadzają i podtrzymują swoje zdanie o umożliwienie 

poprawiania wszystkich sprawdzianów (nie chodzi o poprawę 

kartkówek). Dyrektor poinformował o możliwość skierowania wniosku do 

Rady Pedagogicznej o wprowadzenie takiej zmiany do 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

9. Wolne głosy i wnioski: 

a) Prośba rodziców o wspieranie klas pierwszych. Niektórzy uczniowie 

nie radzą sobie ze stresem, a wytykanie im błędów nie motywuje ich 

do pracy. Dyrektor tłumaczył, że uczniowie nie są nauczeni nowego 

rytmu pracy. Dyrektor organizuje szkolenia dla nauczycieli 

wspomagające procesy uczenia oraz z metodyki nauczania.  

b) Rodzice zaproponowali, aby odbywały się dla uczniów warsztaty 

psychologiczne w ramach lekcji wychowawczych z zakresu radzenia 

sobie ze stresem, metod uczenia, gdyż nie wszyscy uczniowie 

przyznają się do tego typu problemów. 

Dyrektor uczuli wychowawców, aby przedstawili takie oferty i 

przeprowadzali takie warsztaty z pedagogiem szkolnym. 



c) Propozycja, aby z okazji Dnia Edukacji Narodowej w przyszłym roku 

szkolnym docenić nie tylko pracowników szkoły, ale również uczniów. 

Temat kryteriów wyboru takiego ucznia zostanie podjęty na następnej 

Radzie Rodziców . 

d) Wniosek o przesunięcie spotkań Rady Rodziców na godzinę 17.30 – 

został jednogłośnie przyjęty. 


