
Protokół z 5 posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 26.02.2019r. 

W spotkaniu wzięli udział:  

 Vi-ce Dyrektor  8LO – Danuta Kin  

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób: 15 rodziców 

1. Przyjęcie protokołu z 08.01.2019r. – protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

2. Omówienie stanu finansowego RR. 

3. Wnioski o dofinansowanie: 

a) Prośba o zwrot kosztów przejazdu do Warszawy na ogólnopolską 

konferencję „Dzień bezpiecznego Internetu w kwocie 219,60zł 

Podjęcie uchwały nr 1/02/2019 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

przejazdów w kwocie 219,60zł – przyznano jednogłośnie. 

b) Prośba o dofinansowanie udziału w psychoterapii indywidualnej dla 

uczennicy w wysokości 50 % kosztów: 720,00zł . 

Podjęcie uchwały nr 2/02/2019 w sprawie o dofinansowanie 

kosztów psychoterapii w kwocie 720,00zł  – przyznano jednogłośnie. 

c) Prośba o sfinansowanie wyjazdu uczennicy i opiekuna na Galę 

Przedsiębiorczości w Warszawie w kwocie 453,14zł. 

Podjęcie uchwały nr 3/02/2019 w sprawie o sfinansowanie wyjazdu 

na Galę Przedsiębiorczości w kwocie 453,14zł  – przyznano 

jednogłośnie. 

d) Prośba klas 3 o dofinansowanie Balu Maturalnego w kwocie 

2500,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 4/02/2019 w sprawie o dofinansowanie Balu 

Maturalnego w kwocie 2500,00zł  – przyznano jednogłośnie. 

e) Prośba o sfinansowanie kosztu wydruku 300 smyczy z logo szkoły 

kwocie 605,16zł – akcja promocyjna szkoły podczas Targów 

Edukacyjnych. 

Podjęcie uchwały nr 5/02/2019 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

wydruku 300 smyczy w kwocie 605,16zł  – 14 głosów za, 1 głos 

wstrzymujący, 0 głosów przeciw. 



f) Prośba o dofinansowanie działań związanych z organizacją wykładów 

„Bliskie spotkania z biologią i medycyną” dla uczniów patronackich 

klas medycznych w kwocie 400,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 6/02/2019 w sprawie o dofinansowanie działań 

związanych z organizacją wykładów dla uczniów w kwocie 400,00zł  

– przyznano jednogłośnie. 

g) Prośba Szkolnej Rady Uczniowskiej o finansowy udział w realizacji 

projektu szkolnej strefy relaksu „Chillzone” (zakup siedzisk i stolików) 

w kwocie 4000,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 7/02/2019 w sprawie o dofinansowanie strefy 

relaksu w kwocie  2000,00zł – 14 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących. 

4. Przedstawienie aktualnych wydarzeń w szkole: 

 Studniówka 

Podziękowania od Pani Dyrektor D. Kin dla młodzieży za wspaniałą 

zabawę. Uczniowie organizowali studniówkę z dużym zaangażowaniem, 

w spokojnej atmosferze, z pozytywnym nastawieniem. W tym roku bawili 

się wyjątkowo dobrze w świetnych nastrojach. Uczniowie wykazali się 

bardzo wysoką kulturą osobistą. Pracownicy Politechniki Poznańskiej 

określili naszą młodzież: „nie dość, że inteligentni, to jeszcze tacy ładni”. 

Rodzice uczestniczący w studniówce również bardzo pozytywnie 

wypowiedzieli się na temat studniówki i jej organizacji. 

 Połowinki klas drugich – uczniowie samodzielnie zorganizowali całą 

imprezę, bardzo dobrze się bawili 

 3 Festiwal Anny Jantar 

 Występ Proscenium. 

5. Podjęcie tematu strajku podczas matur. Uczniowie i rodzice bardzo się 

denerwują. Pani Dyrektor uspokajała i apelowała aby nie tworzyć 

atmosfery strachu i niepewności. Uczniowie mają się skupić na nauce. 

Wszyscy nauczyciele chcą jak najlepiej dla uczniów, jednocześnie broniąc 

swoich racji. 

Rodzice napiszą list do nauczycieli z prośbą o zrozumienie i łagodną 

formę strajku. 

6. Propozycja współpracy z wybranym stowarzyszeniem lub założenia 

stowarzyszenia przy szkole, aby była możliwość przekazywania 1% z 

rozliczeń podatkowych na naszą szkołę. Rodzice zapoznają się z 

obowiązującymi przepisami. 



7. Poruszono ponownie temat poprawiania wszystkich ocen przez 

uczniów.  Zgodnie ze szkolnym systemem oceniania uczeń może 

poprawiać tylko jedną ocenę. Budując pozytywne relacje z nauczycielami, 

Rada Rodziców uznała taki system za motywujący do regularnej nauki i 

dyscypliny. Uzgodniono też, że w momencie braku możliwości uzyskania 

porozumienia w drodze rozmów przeprowadzonych pomiędzy rodzicem, a 

nauczycielem oraz Dyrekcją, Rada Rodziców będzie służyć pomocą w kwestii 

rozwiązania sporu. 

8. Prośba przewodniczącej RR o zamianę pełnionej funkcji na zastępcę 

przewodniczącego oraz propozycja aby przewodniczącym został Pan 

Juliusz Rejewski. 

Podjęcie uchwały nr 8/02/2019 w sprawie o zamianę pełnionych funkcji  

– przegłosowano jednogłośnie: 

Pan Juliusz Rejewski – przewodniczący 

Pani Magdalena Wasielewska – zastępca przewodniczącego. 

 

 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Wójcik 


