
Protokół z 4. posiedzenia Rady Rodziców 

 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 08.01.2019r. 
 

W spotkaniu wzięli udział:   

• Dyrektor Marek Grefling 

• Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób: 15 rodziców 

 

1. Wniosek Rodzica z klasy 3 w sprawie "Protestu w LO" w sprawie nieprecyzyjnych 

informacji  dotyczących sposobu sprawdzania diagnostycznych testów przedmaturalnych. 

Wystąpienie Pana Dyrektora Marka Greflinga – przedstawienie stanowiska Rady Pedagogicznej. 

Wyjaśnienie podjętej przez Radę Pedagogiczną Uchwały – nauczyciele podczas lekcji sprawdzą 

powyższe praca wraz z uczniami przedstawiając im klucz oraz wyjaśniając wątpliwości. 

2. Poparcie Rady Rodziców dla protestu nauczycieli. 

3. Przyjęcie protokołu z dn. 27.11.2018. 14 osób za, 1 osoba się wstrzymała. 

4. Przedstawienie wniosków o dofinansowanie z Rady Rodziców: 

a) prośba p. Agnieszki Wanat o dofinansowanie w wysokości 240 zł , organizacji 

półfinałowego meczu matematycznego w ramach VI edycji Wielkopolskich Meczy 

Matematycznych. 

Podjęcie uchwały nr 1/01/2019 w sprawie dofinansowania organizacji półfinałowego 

meczu matematycznego w kwocie 240,00zł – przyznano jednogłośnie. 
b) prośba o dofinansowanie połowinek w wysokości 350 zł. Wnioskowana przez p. Marta 

Cieślak w imieniu klasy 2 D. Kwota przeznaczona na opłacenie ochrony. 

Podjęcie uchwały nr 2/01/2019 w sprawie dofinansowania połowinek w kwocie 350,00zł 

– za- 14 osób, 1 osoba się wstrzymała. 

c) wniosek p. B. Rosołowskiego o sfinansowanie przejazdu busem na półfinały do 

Wolsztyna dla drużyny dziewcząt, która awansowała do półfinału wojewódzkiego w piłce 

ręcznej (wygrała Licealiadę w Poznaniu). Wnioskowana kwota 500 zł. 

Podjęcie uchwały nr 3/01/2019 w sprawie sfinansowania przejazdu busem do 

Wolsztyna na półfinały wojewódzkie w piłce ręcznej w kwocie 500 – przyznano 

jednogłośnie. 
d) wniosek własny Rady Rodziców o wyasygnowanie kwoty 200 zł, na potrzeby posiedzeń 

Rady Rodziców (kawa, herbata, ciastka). 

Podjęcie uchwały nr 4/01/2019 w sprawie wyasygnowania kwoty 200,00zł na potrzeby 

posiedzeń Rady Rodziców – przyznano jednogłośnie. 
5. Wystąpienie p. Dyrektora Marka Greflinga – przedstawienie aktualnych wydarzeń w szkole: 

a) rekolekcje adwentowe – spotkanie z Biskupem Bryla, omówienie trudnych tematów 

związanych z funkcjonowaniem kościoła oraz jego relacjami ze społeczeństwem 

 b) Wigilie klasowe oraz opłatek szkolny 

 c) Szkolny konkurs na kolędy śpiewane w różnych językach 

 d) Diagnostyczne testy przedmaturalne 

 e) Podsumowanie wojewódzkich konkursów dotyczących Powstania Wielkopolskiego 

 „Wypisz, Wymaluj, Wyśpiewaj” - uczniowie 8LO wśród laureatów. 

 f) ferie – informacja dotycząca funkcjonowania szkoły w czasie ferii zimowych – szkoła 

 otwarta w godzinach od 8.00 do 14.00 

 g) studniówka – 9.02.2019 

 h) połowinki – 15.02.2019 

 i) podsumowanie półrocza 

 



6. Informacja skarbnika Rady Rodziców dotycząca wniosków płynących z II Wielkopolskiej 

Konferencji Rad Rodziców o możliwości przekazania 1% na RR. 

 

Protokół sporządziła 

Wirginia Wojciechowska 

 


