
Protokół z 3 posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 27.11.2018r. 

W spotkaniu wzięli udział:  

 Dyrektor  Dyrektor 8LO – Marek Grefling  

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób: 16 rodziców 

1. Przyjęcie protokołu z 23.10.2018r. – protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

2. Spotkanie z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

Omówienie pisma skierowanego do psychologa i pedagoga szkolnego w 

sprawie bardzo dużego nacisku na naukę, zaniedbywanie własnych 

zainteresowań przez uczniów, motywacji uczniów do dalszej pracy. 

Prośba rodziców o wsparcie i motywację uczniów, a także polepszenie 

komunikacji pomiędzy nauczycielem, a uczniem.  

W szkole są prowadzone warsztaty dla uczniów dotyczące metod i 

technik uczenia, a także radzenia sobie ze stresem. 

Są również realizowane dwa projekty: 

„Psychiatra też dla ludzi” – zagadnienia związane z depresją 

„Pierwsza wizyta u ginekologa / męskie sprawy” – prowadzone przez 

studentów Uniwersytetu Medycznego, zagadnienia z punktu widzenia 

medycznego. 

W pierwszych klasach są prowadzone spotkania dotyczące 

odpowiedzialności prawnej osób nieletnich – spotkania z policją. 

W trzecich klasach – odpowiedzialność prawna po ukończeniu 18 lat – 

spotkania ze strażą miejską. 

Prowadzone są również spotkania indywidualne dla uczniów. 

Prośba dyrektora szkoły: wszelkie problemy zgłaszać aby w porę 

zareagować i rozładować problem. Szkoła pomaga i wspiera. 

3. Spotkanie z brokerem odnośnie ubezpieczeń. Podsumowanie wpłat. 

Prośba o listę zadeklarowanych i rzeczywiście wpłaconych kwot. 

4. Wybór nowej przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

Kandydatura Pani Ewy Włódarczyk  



Podjęcie uchwały nr 1/11/2018 w sprawie nowego przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej – 15 głosów za, 1 głos wstrzymujący. 

5. Omówienie stanu finansowego RR. 

6. Wnioski o dofinansowanie: 

a) Prośba Szkolnej Rady Uczniowskiej o wsparcie finansowe działań 

uczniowskich w kwocie 1180,00zł 

Podjęcie uchwały nr 2/11/2018 w sprawie o dofinansowanie 

Szkolnej Rady uczniowskiej w kwocie 1180,00zł – przyznano 

jednogłośnie. 

b) Prośba o dofinansowanie wyjazdu zespołu Octavus Orbis na warsztaty 

wokalne w Zaniemyślu w kwocie pobyt: 1870,00zł oraz warsztaty 

200,00 -300,00zł. 

c) Podjęcie uchwały nr 3/11/2018 w sprawie o dofinansowanie 

warsztatów chóru szkolnego w kwocie 1100,00zł  – 15 głosów za, 1 

głos przeciw. 

d) Prośba o dofinansowanie wyjazdu na Ogólnopolską Konferencję 

Opiekunów i Wolontariuszy Klubów Ośmiu w kwocie 732,42zł. 

Podjęcie uchwały nr 4/11/2018 w sprawie o dofinansowanie 

wyjazdu na Ogólnopolską Konferencję Opiekunów i Wolontariuszy 

Klubów Ośmiu w kwocie 732,42zł  – przyznano jednogłośnie. 

e) Prośba o dofinansowanie zakupu 30 koszulek z logo szkoły dla 

uczniów reprezentujących szkołę na konkursach i zawodach w kwocie 

30szt. X 39,36zł = 1180,80zł. 

Jeden z rodziców zadeklarował, że przedstawi korzystniejszą ofertę 

na większą liczbę sztuk aby koszulki dawać uczniom, a nie 

wypożyczać. 

f) Prośba o dofinansowanie Szkolnego Konkursu Kolęd i Piosenek 

Bożonarodzeniowych w kwocie 3000,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 5/11/2018 w sprawie o dofinansowanie 

Szkolnego Konkursu Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych w 

kwocie 900,00zł  – 15 głosów za, 1 głos wstrzymujący. 

g) Prośba o dofinansowanie udziału Szkolnej Rady Uczniowskiej w 

Ogólnopolskiej Konferencji Samorządów Uczniowskich w kwocie 

504,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 6/11/2018 w sprawie o dofinansowanie udziału 

Szkolnej Rady Uczniowskiej w Ogólnopolskiej Konferencji 

Samorządów Uczniowskich w kwocie 504,00zł  – przyznano 

jednogłośnie. 



h) Prośba o sfinansowanie udziału w XII Kongresie Pedagogów i 

Psychologów Szkolnych pt. „Między uczniami, rodzicami, a 

nauczycielami” w kwocie 1440,00zł dla psychologa i pedagoga 

szkolnego. 

Podjęcie uchwały nr 7/11/2018 w sprawie o dofinansowanie udziału 

w XII Kongresie Pedagogów i Psychologów Szkolnych pt. „Między 

uczniami, rodzicami, a nauczycielami” w kwocie  720,00zł – 

przyznano jednogłośnie. 

7. Przedstawienie aktualnych wydarzeń w szkole: 

 Rekolekcje adwentowe 

 Ocena pracy nauczyciela  

 Opłatek szkolny 

 Próbne matury 

 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Wójcik 


