Protokół z 1 posiedzenia Rady Rodziców
Przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25.09.2018r.

W spotkaniu wzięli udział :
 Dyrektor 8LO – Marek Grefling
 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów
Ogólna liczba osób 16 rodziców + dyrektor szkoły + Katarzyna Kolska –
mama absolwenta, przewodnicząca RR w roku szkolnym 2017/2018.
1. Dyrektor szkoły powitał zebranych. Porządek obrad został jednogłośnie
przyjęty.
2. Przedstawienie przez Dyrektora szkoły regulaminu działalności i
obowiązków Rady Rodziców w 8LO.
a) Wybór władz RR na rok szkolny 2018/2019, uprawnionych do
głosowania 14 osób
Kandydaci: Magdalena Wasielewska, Juliusz Rejewski
Głosy: Magdalena Wasielewska – 10 głosów
Juliusz Rejewski – 3 głosy
1 głos nieważny
Przewodniczący: Magdalena Wasielewska
Vice – przewodniczący: Juliusz Rejewski
Sekretarz: Agnieszka Wójcik - 13 osób za, 1 głos wstrzymujący
Skarbnik: Katarzyna Majchrzycka - 13 osób za, 1 głos wstrzymujący
3. Wybór osób do Komisji Rewizyjnej (wybory jawne):
a) Aleksandra Napierała - 12 osób za, 2 głosy wstrzymujące
b) Matylda Gwoździcka - Piotrowska - 12 osób za, 2 głosy wstrzymujące
c) Marta Hasse - Cieślińska - 12 osób za, 2 głosy wstrzymujące
Podjęcie uchwały nr 1/09/2018 w sprawie wyboru władz RR oraz
komisji rewizyjnej – 12 osób za, każdorazowo 2 głosy wstrzymujące

4. Ustalenie harmonogramu spotkań RR w roku szkolnym 2018/2019:
23.09.2018r., 27.11.2018r., 08.01.2019r., 26.02.2019r., 16.04.2019r.,
04.06.2019r.
5. Dobrowolna składka roczna na RR wynosi 150zł w roku szkolnym
2018/2019.
6. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku
szkolnym 2017/2018 oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
RR z kontroli finansów RR za rok szkolny 2017/2018 .
Absolutorium dla Komisji Rewizyjnej – 13 osób za, 1 wstrzymujący.
7. Przedstawienie przez Panią Katarzynę Kolską odpowiedzi na pismo z dnia
10 czerwca 2018r. w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta Poznania –
dofinansowanie przez RR podróży na kongres w ramach nagrody. Urząd
Miasta Poznania odpowiedział, że w świetle obowiązujących przepisów
prawnych brak jest podstaw, aby sfinansować z budżetu miasta kosztów
podróży dla ucznia będącego członkiem Młodzieżowej Rady.
8. Informacja od psychologa szkolnego dotycząca warsztatów z zakresu
technik efektywnego uczenia się. W roku szkolnym 2018/2019 warsztaty
te odbędą się dla klas I w wymiarze 2 godzin lekcyjnych i będą
realizowane przez pracownika poradni psychologiczno – pedagogicznej
nr 5 w Poznaniu w I semestrze nauki.
9. Projekt budżetu RR na rok szkolny 2018/2019: plan wpływów i
wydatków.
Podjęcie uchwały nr 2/09/2018 w sprawie podziału pieniędzy – przyjęto
jednogłośnie.
10.Wystąpienie Dyrektora szkoły:
a) Plan pracy VIII LO, dni wolne
b) Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019
Podjęcie uchwały nr 3/09/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru
pedagogicznego i planu pracy – przyjęto jednogłośnie.
11.Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR (przed głosowaniem
jedna osoba wyszła):
a) Prośba o ufundowanie nagród w Konkursie Write Mickiewicz w
projekcie „Polacy i Gruzini – dalecy, a jednak bliscy. Polskie i
gruzińskie drogi do niepodległości” w kwocie 350zł

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Podjęcie uchwały nr 4/09/2018 w sprawie o sfinansowanie nagród
w konkursie „Write Mickiewicz” kwotę 350,00zł – przyznano
jednogłośnie
Prośba o zarezerwowanie w budżecie kwoty 3000,00zł na zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów klas MKA (zajęcia przygotowujące do startu
w Lidze Matematycznej i Olimpiadzie Matematycznej.
Podjęcie uchwały nr 5/09/2018 w sprawie o zarezerwowanie kwoty
3000,00zł na zajęcia matematyczne - przyznano jednogłośnie
Prośba o zarezerwowanie w budżecie kwoty 7100,00zł na nagrody dla
uczniów wyróżniających się w roku szkolnym 2018/2019
Podjęcie uchwały nr 6/09/2018 w sprawie o zarezerwowanie kwoty
7100,00zł na nagrody - przyznano jednogłośnie
Prośba o zarezerwowanie w budżecie 16988,30zł na zajęcia
pozalekcyjne sportowe.
Podjęcie uchwały nr 7/09/2018 w sprawie o zarezerwowanie kwoty
17 000,00zł na zajęcia sportowe – przyznano jednogłośnie.
Prośba o zarezerwowanie w budżecie 500,00zł na zajęcia Koła
Robotycznego Ósmego Liceum KRÓL
Podjęcie uchwały nr 8/09/2018 w sprawie o zarezerwowanie kwoty
500,00zł na zajęcia koła KRÓL – przyznano jednogłośnie
Prośba o dofinansowanie warsztatów IKA w ramach innowacji
pedagogicznej w kwocie 1400,00zł.
Podjęcie uchwały nr 9/09/2018 w sprawie o dofinansowanie
warsztatów IKA w kwocie 1400,00zł - przyznano jednogłośnie
Prośba o dofinansowanie działalności Wolontariatu VIILO w kwocie
500,00zł
Podjęcie uchwały nr 10/09/2018 w sprawie o dofinansowanie
Wolontariatu w kwocie 500,00zł - przyznano jednogłośnie
Prośba o zakup biletów PKP na udział w Programie Szkoła
Kompetencji Przyszłości w kwocie 193,90zł
Podjęcie uchwały nr 11/09/2018 w sprawie o sfinansowanie biletów
PKP w kwocie 193,90zł - przyznano jednogłośnie
Prośba o zarezerwowanie w budżecie kwoty 3743,00zł na zakup
sprzętu sportowego do prowadzenia atrakcyjnych zajęć z w-fu

Podjęcie uchwały nr 12/09/2018 w sprawie o zarezerwowanie
kwoty 2000,00zł na zakup sprzętu sportowego - przyznano
jednogłośnie
j) Prośba o sfinansowanie kosztów leczenia (wizyty u psychiatry) ucznia
szkoły
Podjęcie uchwały nr 13/09/2018 w sprawie o dofinansowanie wizyt
w kwocie 140zł x 3 wizyty = 420,00zł - przyznano jednogłośnie.
k) Prośba o sfinansowanie zakupu biletu PEKA dla ucznia w trudnej
sytuacji materialnej oraz udziału w wycieczce integracyjnej.
Podjęcie uchwały nr 14/09/2018 w sprawie o sfinansowanie karty
PEKA oraz wycieczki integracyjnej w kwocie 410,00zł - przyznano
jednogłośnie.
l) Prośba o sfinansowanie opłaty rejestracyjnej I Kongresu Dydaktyki
Fizyki w Łodzi w kwocie 350,00zł.
Podjęcie uchwały nr 15/09/2018 w sprawie o sfinansowanie opłaty
rejestracyjnej w kwocie 350,00zł - przyznano jednogłośnie.
m) Prośba o sfinansowanie kosztów podróży na X Krajowy Konkurs
Energetyczny w kwocie 247,35zł.
Podjęcie uchwały nr 16/09/2018 w sprawie o sfinansowanie
kosztów podróży w kwocie 247,35zł - przyznano jednogłośnie.
n) Prośba o sfinansowanie kosztów zakupu pomocy naukowych do
przedmiotu EDB w kwocie 2754,00zł.
Podjęcie uchwały nr 17/09/2018 w sprawie o sfinansowanie zakupu
pomocy naukowych w kwocie 2754,00zł - przyznano jednogłośnie
o) Prośba o dofinansowanie VII Akademii Projektów Chemicznych w
kwocie 500,00zł.
Podjęcie uchwały nr 18/09/2018 w sprawie o dofinansowanie
Akademii Projektów Chemicznych w kwocie 500,00zł - przyznano
jednogłośnie.
Jednocześnie podziękowanie za wsparcie Akademii Projektów
Chemicznych.
p) Prośba o dofinansowanie zakupu lektur do nowej podstawy
programowej w kwocie 1000,00zł

Podjęcie uchwały nr 19/09/2018 w sprawie o dofinansowanie
zakupu lektur szkolnych w kwocie 1000,00zł - przyznano
jednogłośnie.
q) Prośba o dofinansowanie Szkolnej Rady Uczniowskiej w kwocie
600,00zł.
Podjęcie uchwały nr 20/09/2018 w sprawie o dofinansowanie
Szkolnej Rady Uczniowskiej w kwocie 600,00zł - przyznano
jednogłośnie.
r) Prośba o dofinansowanie działalności koła teatralnego Proscenium w
kwocie 1500,00zł.
Podjęcie uchwały nr 21/09/2018 w sprawie o dofinansowanie koła
teatralnego w kwocie 1500,00zł - przyznano jednogłośnie.
12.Przedstawienie rozliczenia dofinansowania Klubu Ośmiu.
13.Wolne głosy i wnioski:
a) Rozmowa na temat przeprowadzenia w szkole warsztatów
dotyczących wykorzystania mediów przez uczniów.

Protokół sporządziła
Agnieszka Wójcik

