
Protokół z 5 posiedzenia Rady Rodziców 

Przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 27.02.2018r. 

 

W spotkaniu wzięli udział : 

 Dyrektor 8LO – Marek Grefling 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób 13 rodziców + dyrektor szkoły. 

1. Dyrektor szkoły powitał zebranych. Porządek obrad został jednogłośnie 

przyjęty. 

2. Przyjęcie protokołu z czwartego posiedzenia Rady Rodziców – protokół 

został przyjęty jednogłośnie. 

3. Sprawozdanie ze stanu finansowego: 

Środki do dyspozycji: 38 870,30zł. 

4. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 

a) Prośba o dofinansowanie kosztów wyjazdu Klubu Ośmiu na 

Ogólnopolską Konferencję dla wolontariuszy i opiekunów. Wydano 

394,94zł. Wcześniej otrzymano dofinansowanie w kwocie 300zł. 

Prośba o uzupełnienie kosztów wyjazdu w kwocie 94,94zł.  

Podjęcie uchwały nr 1/02/2018 w sprawie o dofinansowanie 

kosztów wyjazdu na konferencję 94,94zł – przyznano jednogłośnie.  

b) Prośba o sfinansowanie wyjazdu na Galę Przedsiębiorczości dla 

uczennicy i jej opiekuna w kwocie ok. 300,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 2/02/2018 w sprawie o dofinansowanie 

kosztów wyjazdu na Galę Przedsiębiorczości w kwocie ok. 300,00zł  – 

przyznano jednogłośnie. 

c) Prośba o sfinansowanie nagród, w postaci bonów upominkowych do 

Empiku, w ogólnoszkolnym konkursie ortograficznym w kwocie 300zł. 

Podjęcie uchwały nr 3/02/2018 w sprawie o sfinansowanie nagród  

w konkursie ortograficznym w kwocie 300,00zł – przyznano 

jednogłośnie. 



d) Prośba o sfinansowanie przejazdów dwóch uczniów wraz z 

opiekunem na uroczystość zakończenia XII Konkursu Bóbr w kwocie 

172,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 4/02/2018 w sprawie o sfinansowanie 

przejazdów na zakończenie XII Konkursu Bóbr w kwocie 172,00zł – 

przyznano jednogłośnie. 

e) Prośba o sfinansowanie wyjazdu 5 uczniów wraz z opiekunem na 

Turniej Młodych Fizyków do Wrocławia w kwocie ok. 300,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 5/02/2018 w sprawie o sfinansowanie 

przejazdów na Turniej Młodych Fizyków w kwocie 300,00zł – 

przyznano jednogłośnie. 

 

5. Informacja dyrektora szkoły o wydarzeniach szkolnych: 

 koniec ferii zimowych – podczas ferii uczniowie mieli możliwość spotkań 

z nauczycielami  

 konkurs piosenki Anny Jantar 

 wyjazd maturzystów do Częstochowy 

 Targi Edukacyjne 

 Drzwi otwarte 

6. Przedstawienie przez Dyrektora szkoły zmian w naborze od roku 

szkolnego 2019/2020 – przyjęcie do szkoły dwóch roczników.  

7. Dyskusja w sprawie nagród dla uczniów kończących 3 klasy. Rodzice 

zdecydowali aby przyznać dodatkowe środki na dofinansowanie nagród 

dla najlepszych uczniów w szkole: 

Podjęcie uchwały nr 6/02/2018 w sprawie o zwiększenie kwoty na 

nagrody dla najlepszych uczniów z kwoty 4100,00zł do kwoty 5100,00zł 

tj. o 1000,00zł – przyznano jednogłośnie. 

8. Rodzice podjęli decyzję aby wszystkich uczniów klas 3, którzy otrzymają 

świadectwo z biało-czerwonym paskiem nagrodzić drobnym 

upominkiem. 

Podjęcie uchwały nr 7/02/2018 w sprawie o sfinansowanie nagród dla 

uczniów klas 3, którzy otrzymają świadectwo z biało-czerwonym 

paskiem w kwocie 2000,00zł – przyznano jednogłośnie. 

9. Omówienie pomocy w ramach Wielkanoc 2018. Rodzice zdecydowali o 

ufundowaniu prezentu dla Domu Seniora w kwocie 500,00zł 



Podjęcie uchwały nr 8/02/2018 w sprawie o sfinansowanie prezentu 

świątecznego dla Domu Seniora w kwocie 500,00zł – przyznano 

jednogłośnie. 

10. Wolne głosy i wnioski: 

Dyskusja w sprawie oferty warsztatów efektywnego uczenia dla klas 

pierwszych. Warsztaty odbędą się we wrześniu 2018r. Forma i czas 

trwania warsztatów zostanie omówiona z pedagogiem szkolnym i 

przedyskutowana na kwietniowej Radzie Rodziców. 

 

 

Sporządziła 

Agnieszka Wójcik 


