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Protokół z 5 posiedzenia Rady Rodziców 
przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 25.02.2020r. 
 
W spotkaniu wzięli udział: 
1. Dyrektor VIII LO – p. Marek Grefling 
2. Przedstawiciele RR –przewodniczący klasowych zespołów 
 
 
Po sprawdzeniu listy obecności ustalono, że obecnych jest, poza p. Dyrektorem, 17 
rodziców uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-III. 
 
Pan przewodniczący RR Juliusz Rejewski powitał zebranych i następnie przedstawił 
porządek obrad. 
  
Podjęcie uchwały nr 01/02/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad - przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z IV posiedzenia RR.  

 
Podjęcie uchwały nr 02/02/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z III posiedzenia RR 
z dnia 14.01.2020r. – przyjęto jednogłośnie. 
 
W tym momencie głos zabrali zaproszeni goście:  

1. Pani Adrianna Wanot przestawiła Radzie projekt wykładów oraz dyżurów, 
dotyczący dietetyki, który miałby być zrealizować w szkole w roku szkolnym 
2019/2020. Całość miała by zostać sfinansowania z pieniędzy RR. 

 
2. Pani Dyrektor Danuta Kin przedstawiła założenia otwarcia w roku szkolnym 

2020/2021 klasy (1/2 uczniów w klasie) z rozszerzonym językiem niemieckim 
DSDII. Klasa taka ma kończyć się egzaminem z języka i uzyskaniem certyfikatu 
na poziomie B2/C1. Rada Rodziców przyjęła propozycję wprowadzenie takiego 
rozwiązania w przyszłym roku. Padło też pytanie na temat możliwości 
zorganizowania w przyszłych latach grupy w którejś z klas z językiem 
rosyjskim przynajmniej na poziomie podstawowym. 

 
3. Pani Pedagog szkolna Danuta Hassa przedstawiła projekt zajęć dla uczniów 

dotyczących przeciwdziałania depresji w klasach 1-2. Wniosek o 
wprowadzenie tych zajęć poddano pod głosowanie, 14 głosów za, 2 przeciw i 
1 wstrzymujący się   

 
W tym momencie z sali wyszła 1 osoba – stan 16 osób uprawnionych do głosowania. 
 
Pani Katarzyna Majchrzycka przekazała RR informację, że Rada ma do wykorzystania 
środki w kwocie 20.000,00 zł. 

 

2. Wnioski o dofinansowanie i inne: 
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Wniosek nr 1 p. Dyrektora o dofinansowanie 6 godzin lekcyjnych spotkań z 
psychoterapeutką p.Wegner-Jezierską dla uczniów w dniu 19 marca 2020 oraz 2 
godzin lekcyjnych dla nauczycieli w kwocie łącznej 2000,00 zł. 

Podjęcie uchwały nr 03/02/2020 w sprawie dofinansowania spotkań z 
psychoterapeutką p. Wegner-Jezierską dla uczniów w kwocie 1500,00 zł – przyjęto 
jednogłośnie. 

W tym momencie z sali wyszła 1 osoba – stan 15 osób uprawnionych do głosowania. 
 

Wniosek nr 2 p. Barbary Pająk – koordynatora TEDxMickiewiczHighSchool - o pomoc 
finansową w zorganizowaniu konferencji popularnonaukowej 
TEDxMickiewiczHighSchool. Przewidziane wydatki to 1834,16 zł.  

Podjęcie uchwały nr 04/02/2020 w sprawie pomocy finansowej w zorganizowaniu 
konferencji popularnonaukowej TEDxMickiewiczHighSchool w kwocie 1000,00 zł - 
przyjęto jednogłośnie.  

 

Wniosek nr 3 p. Olgi Skórzewskiej – koordynatora wymiany szkolnej Ósemki ze szkołą 
College-Lycee Saint-Martin z Rennes we Francji planowaną w marcu i kwietniu 2020 
roku – o dofinansowanie w kwocie 1500,00 zł.  

Podjęcie uchwały nr 05/02/2020 w sprawie dofinansowanie wymiany szkolnej w 
marcu i kwietniu 2020 roku, między naszym liceum z szkołą College-Lycee Saint-
Martin z Rennes we Francji w kwocie 1000,00 zł. – 14 osób za, 1 wstrzymała się. 

 

Wniosek nr 4 p. Wiesławy Wolniak – nauczycielki informatyki - w sprawie 
sfinansowania kosztów zakupu 300 szt. smyczy z logo VIII LO promujących szkołę na 
Targach Edukacyjnych oraz Drzwiach Otwartych w kwocie 700,00 zł. 

Podjęcie uchwały nr 06/02/2020 w sprawie sfinansowania kosztów zakupu 300 szt. 
smyczy z logo VIII LO promujących szkołę na Targach Edukacyjnych oraz Drzwiach 
Otwartych w kwocie 700,00 zł - przyjęto jednogłośnie. 

W tym momencie na salę wróciła 1 osoba – stan 16 osób uprawnionych do głosowania. 
 

Wniosek nr 5 uczennic klasy IIb – Partycji Wasielewskiej, Agnieszki Mańke oraz 
Jagody Janowskiej o dofinansowanie działań związanych z organizacją konferencji 
(catering i materiały informacyjne) dotyczącej projektu zespołu Code::Girls w 
ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii odbywającej się w marcu 2020 roku w kwocie 
3000,00 zł oraz objęcie projektu patronatem. 

Podjęcie uchwały nr 07/02/20209 w sprawie o dofinansowania działań związanych 
z organizacją konferencji (catering i materiały informacyjne) dotyczącej projektu 
zespołu Code::Girls w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii odbywającej się w marcu 
2020 roku w kwocie 1500,00 zł – 14 głosów za, 2 przeciwko 
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Wniosek nr 6 p. Martyny Olkowskiej oraz p. Szymona Nowickiego – opiekunów XV 
Marszu Pamięci - o dofinansowanie wyjazdu nauczycieli będących opiekunami 
uczniów VIII LO w Poznaniu podczas XV Marszu Pamięci młodzieży polskiej i 
rosyjskiej: stacja Gniezdowo – Las Katyński. Wyjazd odbędzie się w terminie 02-
07.04.2020 roku, a koszt opiekunów 1100,00 zł. 

Podjęcie uchwały nr 08/02/2020 w sprawie dofinansowania wyjazdu nauczycieli 
będących opiekunami uczniów VIII LO w Poznaniu podczas XV Marszu Pamięci 
młodzieży polskiej i rosyjskiej: stacja Gniezdowo – Las Katyński w kwocie 1100 zł.- 
przyjęto jednogłośnie. 

 

3. Następnie Pan Dyrektor Marek Grefling przedstawił bieżące wydarzenia w Szkole. 

W dniu 18.01.2020 roku odbyła się Studniówka 2020 dla klas maturalnych, w której 
uczestniczyli maturzyści, nauczyciele oraz przedstawiciele rodziców. W dniach 
25.01-9.02.2020 miała miejsce przerwa w zajęciach lekcyjnych, związana z feriami 
zimowymi. W drugim tygodniu ferii odbywały się zajęcia dodatkowe dla maturzystów 
z niektórych przedmiotów (na podstawie wewnętrznych ustaleń poszczególnych klas 
maturalnych). 

 

4. Wolne głosy i wnioski  

a) Prośba przewodniczącego RR o dodanie do Protokołu informacji o 
przeprowadzonym pod koniec listopada głosowaniu drogą mailową w kwestii 
wsparcia działań Klubu Ośmiu czyli szkolnego wolontariatu, akcji świątecznego 
wsparcia Klubu Seniora. Głosowało 15 osób – 13 za, 2 przeciwko 

b)   Kontynuacja dyskusji z poprzednich zebrań na temat źródeł zdrojowych - Rada 
rekomendowała, aby rozpocząć proces instalacji tych urządzeń poprzez kontakt 
szkoły z Aquanetem i zaproszenie przedstawicieli tej firmy  do oceny miejsca i 
kosztów instalacji. 

c)   Propozycja zwiększenia wspólnej aktywności nauczycieli, uczniów i rodziców jako 
społeczności szkolnej – członkowie RR poddali następujące sugestie: 

- zorganizowanie balu charytatywnego w budynku szkoły i zbiórkę środków dla RR, 

- udział w biegu sztafetowym III Bieg Czerwca jako uczestnicy oraz kibice (możliwość 
dofinansowania z Rady Rodziców zakupu pakietów startowych, koszulek 
okolicznościowych) 

 

Zamknięto posiedzenie. 

  

Protokół sporządził 
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Juliusz Rejewski 

 

 

 


