
Protokół z 6 posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 16.04.2019r. 

W spotkaniu wzięli udział:  

 Dyrektor - Marek Grefling 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób: 14 rodziców 

1. Przyjęcie protokołu z 26.02.2019r. – protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

2. Omówienie stanu finansowego RR. 

3. Wnioski o dofinansowanie: 

a) Prośba o zwrot kosztów podróży na XVI Ogólnopolską Konferencję 

Naukową BioMedtech Silesia poświęconą postępom bioinżynierii i 

biotechnologii medycznej w kwocie 272,21zł 

Podjęcie uchwały nr 1/04/2019 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

przejazdów w kwocie 272,21zł – przyznano jednogłośnie. 

b) Prośba o sfinansowanie udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Matematycznej w kwocie: 261,90zł . 

Podjęcie uchwały nr 2/04/2019 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

pobytu w kwocie 261,90zł  – przyznano jednogłośnie. 

c) Prośba o sfinansowanie wyjazdu 4 uczniów wraz z opiekunem na 

Ogólnopolski Turniej Szkół w Szachach Drużynowych w kwocie 

1470,00zł – plus koszty dojazdu 

Organizator wystąpił o dofinansowanie, a ty samym koszty mogą ulec 

zmianie – przyznanie finansowania zostało wstrzymane do momentu 

jednoznacznego określenia kosztów. 

d) Wniosek o dofinansowanie kosztów udziału w psychoterapii 

indywidualnej w kwocie 2100,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 3/04/2019 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

udziału w psychoterapii w kwocie 2100,00zł   – przyznano 

jednogłośnie. 

e) Prośba o sfinansowanie kosztów przejazdu na finał Olimpiady o 

Diamentowy indeks AGH w kwocie 77,12zł. 



Podjęcie uchwały nr 4/04/2019 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

przejazdu w kwocie 77,12zł  – przyznano jednogłośnie. 

f) Prośba o sfinansowanie kosztów podróży uczniów na rozdanie nagród 

w konkursie Bóbr 2019 w kwocie 95,76zł. 

Podjęcie uchwały nr 5/04/2019 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

podróży w kwocie 95,76zł  – przyznano jednogłośnie. 

4. Przedstawienie aktualnych wydarzeń w szkole: 

 Wcześniejsza klasyfikacja uczniów klas III 

 Strajk nauczycieli 

Poparcie ze strony rodziców i uczniów. Troska o przebieg matur. 

 Omówienie organizacji pracy szkoły w roku 2019/2020 

Utworzonych zostanie 6 klas po gimnazjum i 8 klas po szkole 

podstawowej. Aby się pomieścić podjęto następujące kroki:   

- wyremontowanie mieszkania naprzeciwko budynku szkoły, 

- przygotowanie dwóch pomieszczeń przy Sali gimnastycznej dla pionu 

księgowo administracyjnego, a tym samym dwa zwolnione gabinety w 

szkole zostaną przeznaczone na pomieszczenia dla psychologa i 

pedagoga szkolnego, 

- w pomieszczeniu Pani księgowej ma zostać utworzona sala językowa 

- propozycja połączenia dwóch mniejszych sal językowych w dużą salę 

lekcyjną 

- remont przyziemia w sąsiedniej szkole – mają powstać 3 

pełnowymiarowe sale, szatnia i toalety 

- udostępnienie dwóch sal w szkole sąsiedniej. 

Środki finansowe są zabezpieczone. Przy spełnieniu powyższych planów 

w przyszłym roku szkolnym lekcje trwałyby do godziny ok. 16.20 

 Dyrektor nie przewiduje problemów kadrowych. 

5. Wniosek o możliwość zatwierdzania przez Przewodniczącego RR 

jednoosobowo wniosków o dofinansowania z Rady Rodziców w kwocie 

maksymalnej do 100zł w ilości nie większej jednak niż 3 sztuki łącznie 

pomiędzy zebraniami RR. 

Podjęcie uchwały nr 6/04/2019 w sprawie o możliwość zatwierdzania 

wniosków przez przewodniczącego RR  – zatwierdzono jednogłośnie. 

6. Propozycja przygotowania założeń na kolejne zebranie Rady Rodziców w 

kwestii finansowania w przyszłym roku szkolnym przez RR wniosków 

związanych z wsparciem uczniów w trudnej sytuacji materialnej, a 

związanych z koniecznością ponoszonych wysokich wydatków na cele 



zdrowotne (maksymalna kwota łącznie przeznaczona na rok, podział na 

semestry, maksymalna wartość dofinansowania). 

7. Wniosek aby w przyszłym roku szkolnym przewodniczącym RR była 

osoba z drugiej lub trzeciej klasy (z uwagi na trudny rok szkolny) , a z 

uwagi na ilość uczniów do spraw księgowych muszą zostać wyznaczone 2 

osoby. 

Podjęcie uchwały nr 7/04/2019 w sprawie o powołanie 

przewodniczącego RR z klas 2 lub 3, oraz dwóch skarbników w roku 

szkolnym 2019/2020  – zatwierdzono jednogłośnie 

 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Wójcik 


