
Protokół z 7 posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 04.06.2019r. 

W spotkaniu wzięli udział:  

 Dyrektor - Marek Grefling 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób: 11 rodziców 

1. Przyjęcie protokołu z 16.04.2019r. – protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

2. Przedstawienie aktualnych wydarzeń w szkole: 

 Klasyfikacja uczniów 

 Przebieg matur – w jeden dzień matura odbyła się z opóźnieniem, 

pozostałe dni przebiegały zgodnie z planem 

 Wymiany szkolne: pierwszy raz wymiana z Izraelem, kolejna wymiana z 

Tajwanem 

 Odbyła się dodatkowa Rada Pedagogiczna na temat funkcjonowania 

szkoły (w związku z akcją strajkową i obecną sytuacją w oświacie) 

 Rekrutacja do klas pierwszych – bardzo duża liczbą chętnych osób 

 Procedury bezpieczeństwa w szkole w następnym roku szkolnym. Ma 

zostać założony adres email do pedagoga i psychologa, na który będzie 

można zgłaszać różnego rodzaju zagrozenia. 

3. Przedstawienie ofert dotyczących ubezpieczenia młodzieży na nowy rok 

szkolny 2019/2020. 

Zaproponowano składkę 52 zł – ubezpieczenie na 15 000zł z zakresem 

rozszerzonym w firmie Signal Iduna. Składki mają być zbierane przez 

skarbników (rodzic) poszczególnych klas i wpłacane na konto za klasę aby 

uniknąć zamieszania. 

4. Analiza stanu finansów Rady Rodziców – informacje przekazane od pani 

księgowej. 

5. Wnioski o dofinansowanie: 

a) Prośba o sfinansowanie kosztów pobytu na XXXVI Ogólnopolskim 

Sejmiku Matematyków dla dwóch osób w kwocie 200,00zł/os. 

Podjęcie uchwały nr 1/06/2019 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

pobytu dwóch osób w kwocie 400,00zł – przyznano jednogłośnie. 



b) Prośba o sfinansowanie nagród w ogólnopolskim dyktandzie 

ortograficznym w kwocie: 300,00zł . 

Podjęcie uchwały nr 2/06/2019 w sprawie o sfinansowanie nagród 

w kwocie 300,00zł  – przyznano jednogłośnie. 

c) Prośba o zwrot poniesionych kosztów w związku z uczestnictwem 

reprezentacji szkoły w konkursie: Najlepsze Zajęcia z 

Przedsiębiorczości w kwocie 482,94zł  

Podjęcie uchwały nr 3/06/2019 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

udziału w konkursie w kwocie 482,94zł   – przyznano jednogłośnie. 

d) Prośba o dofinansowanie Backyard Party – impreza, piknik dla klas 

pierwszych w kwocie 500,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 4/06/2019 w sprawie o dofinansowanie 

Backyard Party w kwocie 500,00zł   – przyznano jednogłośnie. 

e) Prośba o dofinansowanie wyjazdu uczniów na finał konkursu 

matematyczno – informatycznego KOALA w kwocie 180,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 5/06/2019 w sprawie o dofinansowanie 

kosztów wyjazdu na konkurs matematyczno – informatyczny w 

kwocie 180,00zł  – przyznano jednogłośnie. 

f) Prośba o sfinansowanie kosztów udziału w psychoterapii 

indywidualnej ucznia w kwocie 1320,00zł (koszt 11 wizyt). 

Podjęcie uchwały nr 6/06/2019 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

udziału w psychoterapii w kwocie 1320,00zł  – 10 osób za, 1 głos 

wstrzymujący. Wypłata na podstawie rachunku pro-forma z 

ośrodka. 

g) Prośba o sfinansowanie wyjazdu uczniów na konkursu matematyczny 

do Czarnkowa w kwocie 350,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 7/06/2019 w sprawie o dofinansowanie 

kosztów wyjazdu na konkurs matematyczny w kwocie 350,00zł  – 

przyznano jednogłośnie. 

h) Prośba o sfinansowanie kosztów podróży na finał XI edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Historyczny w kwocie 191,02zł. 

Podjęcie uchwały nr 8/06/2019 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

wyjazdu na konkurs historyczny w kwocie 191,02zł  – przyznano 

jednogłośnie. 

i) Prośba o dofinansowanie kosztów przejazdu 6 uczniów na konkurs 

mikroBot w ramach festiwalu robotycznego w kwocie ok. 600,00zł. 



Podjęcie uchwały nr 9/06/2019 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

wyjazdu na konkurs mikroBot w kwocie 600,00zł  – przyznano 

jednogłośnie. 

j) Prośba o sfinansowanie kosztów podróży na finał XXIII 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w kwocie 186,47zł. 

Podjęcie uchwały nr 10/06/2019 w sprawie o sfinansowanie 

kosztów wyjazdu na Konkurs Wiedzy Biblijnej w kwocie 186,47zł  – 

przyznano jednogłośnie 

6. Pytanie rodziców o to czy szkoły poznańskie będą przyjmowały uczniów 

tylko z Poznania. Dyrektor powiedział, że na dzień dzisiejszy nie może tak 

zrobić i nic nie wie na temat aby takie plany były. Nie ma takich 

postanowień. 

7. Informacja dyrektora, że w klasach zostały przekazane informacje na 

temat zrealizowanej podstawy programowej. W przypadku zaległości 

proponowane są doraźne zastępstwa. 

8. Propozycja Rodziców przeprowadzenia w szkole ankiet dotyczących 

uczęszczania uczniów na korepetycje. Czy są to korepetycje 

uzupełniające czy rozszerzające wiedzę. Rada Rodziców uznała, że 

ankiety nie są do końca miarodajne. Sytuacje są rozwiązywane 

indywidualnie. Chęć korepetycji często zależy od ucznia. Propozycja 

ankiety jako indywidualne rozwiązanie dla klasy . 

9. Analiza wyników: 

 W jaki sposób udoskonalić pracę podczas lekcji? 

 Jakie podjąć dodatkowe działania w celu doprowadzenia do uzyskania 

przez uczniów optymalnych dla nich wyników podczas nauki w szkole? 

Wniosek aby nauczyciele na początku pierwszej klasy określali zakres 

wymagań, ale także minimalny zakres wiedzy po gimnazjum/ szkole 

podstawowej (jaką wiedzę uczeń powinien posiadać). Jeśli większość 

uczniów nie opanowała jakiejś części materiału to należy to nadrobić na 

kilku godzinach w pierwszej klasie. Jeśli poszczególni uczniowie to muszą 

to nadrobić indywidualnie poprzez konsultacje z nauczycielem. Jeśli 

będzie potrzeba to należy zredagować ankietę. 

10. Prośba o podanie dokładnie sprecyzowanych wykazów podręczników: 

przedmiot, autor, rok wydania. 

11. Prośba o wygenerowanie przez administratora szkoły e-maila do Rady 

Rodziców i umieszczenia go na stronie internetowej szkoły w zakładce 

Rady Rodziców, do kontaktu pomiędzy rodzicami, a Radą Rodziców. 



12. Propozycja założenia konta na Facebooku dla Rady Rodziców, aby 

działania były bardziej dostępne dla wszystkich rodziców. Do 

przegłosowania na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

wybranie moderatora. 

13. Zaproponowano zmiany do Regulaminu Rady Rodziców oraz zmieniony 

formularz Preliminarzu. Zmieniony Regulamin zostanie zatwierdzony 

przez Radę Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym 

2019/2020. 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Wójcik 


