
Protokół z 2 posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 23.10.2018r. 

W spotkaniu wzięli udział:  

 Vi-ce dyrektor Danuta Kin 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób: 14 rodziców 

1. Przyjęcie protokołu z 25.09.2018r. – protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

2. Wystąpienie psychologa szkolnego na temat warsztatów dla uczniów: 

 Stres – walka ze stresem 

 Cyberprzemoc 

W I semestrze odbyły się warsztaty dla klas 3. Dla wybranych klas, zgodnie z 

potrzebą warsztaty będą kontynuowane. 

W drugim semestrze jest propozycja aby wzięły udział w warsztatach klasy 

drugie. 

3. Wystąpienie Pani dyr. Danuty Kin 

 Przekazanie podziękowań dla RR za wsparcie finansowe Konkursu 

Wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA w roku szkolnym 2017/2018. 

 Przedstawienie wniosków o dofinansowanie z RR: 

a) Prośba o dofinansowanie nagród w II edycji Konkursu Wiedzy o Wielkiej 

Brytanii i USA w kwocie 250,00zł 

Podjęcie uchwały nr 1/10/2018 w sprawie o dofinansowanie nagród w 

II edycji Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA w kwocie 250,00zł – 

przyznano jednogłośnie. 

b) Prośba o pokrycie kosztów podróży uczniów na VII Kongres Młodych 

Matematyków Polskich wraz z opiekunem w kwocie 428,14zł 

Podjęcie uchwały nr 2/10/2018 w sprawie pokrycie kosztów podróży 

uczniów na VII Kongres Młodych Matematyków Polskich wraz z 

opiekunem w kwocie 428,14zł – przyznano jednogłośnie. 

c) Prośba o sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego w kwocie 1883,00zł 

Podjęcie uchwały nr 3/10/2018 o sfinansowanie zakupu sprzętu 

sportowego 1883,00zł – za 12 osób, przeciw – 2 osoby 



4. Przedstawienie aktualnych wydarzeń w szkole: 

 Wymiana uczniów z Gruzją, pobyt grupy Gruzinów wraz z opiekunami 

 Obchody Dni Gruzińskich  

 Adasie – przyznanie nagród 

 Wspólne czytanie Przedwiośnia 

 Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości, wspólne śpiewanie hymnu 

narodowego 

 Dzień Patrona 

5. Przedstawienie wstępnej kalkulacji dotyczącej organizacji studniówki w 

dniu 09.02.2018r.  

Rozmowa dotycząca spraw organizacyjnych. Propozycja rodziców aby w 

przyszłym roku zorganizować studniówkę w innym miejscu. 

Propozycja dofinansowania studniówki od RR w kwocie 3000,00zł 

Podjęcie uchwały nr 4/10/2018 w sprawie dofinansowania do 

studniówki w kwocie 3000,00zł – przyznano jednogłośnie. 

6. Omówienie stanu finansowego. 

7. Poruszenie przez rodziców tematu kontaktu z psychologiem, pedagogiem 

i dyrektorem poprzez e-dziennik. Prośba o umożliwienie dostępu do 

kontaktu z wszystkimi nauczycielami oraz kontaktu między klasowego dla 

trójek klasowych. Zostanie w tej kwestii skierowane pismo do dyrektora 

szkoły. 

8. Propozycja nawiązania współpracy z wydziałem matematyki UAM – w 

sprawie wykładów z lingwistyki matematycznej. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

Poruszenie kwestii presji uczniów klas 2 na szukanie uczelni wyższych 

poza granicami kraju. 

 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Wójcik 


