
Protokół z 4 posiedzenia Rady Rodziców 

Przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 16.01.2018r. 

 

W spotkaniu wzięli udział : 

 Dyrektor 8LO – Marek Grefling 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób 12 rodziców + dyrektor szkoły. 

1. Przewodnicząca RR powitała zebranych. Porządek obrad został 

jednogłośnie przyjęty. 

2. Przyjęcie protokołu z trzeciego posiedzenia Rady Rodziców – protokół 

został przyjęty jednogłośnie. 

3. Podziękowania dla Rady Rodziców za przekazanie prezentu dla Domu 

Seniora w postaci serwisu kawowego na 18 osób. 

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 wydruku zdjęć na wystawę tematyczną w 

kwocie 280,00zł.  

Podjęcie uchwały nr 1/01/2018 w sprawie o sfinansowania wydruku 

zdjęć na wystawę szkolną w kwocie 280,00zł – przyznano 

jednogłośnie.  

b) Prośba o sfinansowanie dojazdu opiekuna na Olimpiadę Biologiczną w 

kwocie 76,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 2/01/2018 w sprawie o sfinansowanie biletów 

kolejowych w kwocie 76,00zł  – przyznano jednogłośnie. 

c) Prośba uczniów klasy 3c i 3f o przyznanie dodatkowych środków w 

wysokości 144,36zł na zorganizowaną 21 czerwca 2017r. Grę Miejską. 

Podjęcie uchwały nr 3/01/2018 w sprawie o dofinansowanie 

kosztów Gry Miejskiej w kwocie 144,36zł – przyznano jednogłośnie. 

6. Informacja dyrektora szkoły o wydarzeniach szkolnych: 



 Zajęcie I miejsca wśród szkół poznańskich w rankingu Perspektyw, 33 

miejsce w Polsce.  

 Spotkania opłatkowe 

 Próbna matura (oceny z matur nie muszą być wpisywane do dziennika, 

szczególnie wtedy, gdy uczniom się nie powiedzie na próbnej maturze) 

 27.01.2018r. Studniówka 

 Ferie zimowe. 

7. Przedstawienie przez Dyrektora sprawozdań z pracy psychologa 

szkolnego oraz pedagoga szkolnego za pierwszy semestr roku 2017/2018.  

8. Wolne głosy i wnioski: 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem psychologa i pedagoga szkolnego 

prośba rodziców o zorganizowanie warsztatów efektywnego uczenia się 

dla klas pierwszych. Na następnej RR zostanie rozpatrzona oferta takich 

zajęć. Zajęcia mają być dobrowolne, bezpłatne, finansowane przez RR. 

- Mała frekwencja rodziców na zebraniach klasowych – wychowawcy 

mówią uczniom, że rodzice nie muszą przychodzić. W efekcie w 

niektórych klasach jest zaledwie kilkoro rodziców na spotkaniu. 

- Prośba do rodziców, którzy zadeklarowali we wrześniu wpłaty na koto 

RR, a jeszcze nie wpłacili pieniędzy o uregulowanie zadeklarowanej 

kwoty. 

Następna Rada Rodziców – 27.02.2018 roku o godz. 17.30 

 

 

Sporządziła 

Agnieszka Wójcik 


