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

z dnia 15.04.2020r. 
 

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, 14 rodziców 
uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-III. 
 
Pan przewodniczący RR Juliusz Rejewski powitał zebranych i następnie przedstawił porządek 
obrad. 
  
Podjęcie uchwały nr 01/04/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad - przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z V posiedzenia RR.  

 
Podjęcie uchwały nr 02/04/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z V posiedzenia RR z dnia 
25.02.2020r. – przyjęto jednogłośnie. 
 
 
Pani Katarzyna Majchrzycka przekazała RR informację, że Rada ma do wykorzystania środki 
w kwocie ok. 30.000,00 zł, jednak zaleca wykorzystanie ok. 20.000,00 zł. 

Następnie Pan Dyrektor Marek Grefling przedstawił bieżące wydarzenia w Szkole. 

Pan Dyrektor poinformował o wydanych Zarządzeniach nr 5 i 6, umieszczonych na stronie 
Szkoły, dotyczących zdalnego nauczania oraz o zmianach w regulaminie Rady Pedagogicznej 
dających możliwość posiedzeń online, a także o możliwości składania wniosku o egzamin 
sprawdzający oraz samego egzaminu w systemie online. Mówił też o tym, że zgodnie z 
planem do czwartku 16.04 są wystawiane oceny dla klas maturalnych, a w poniedziałek 20.04 
odbędzie się Rada klasyfikacyjna. W piątek 17.04 można składać wnioski o egzamin 
sprawdzający, a w poniedziałek 20.04 odbędą się te egzaminy (jest to szczegółowo rozpisane 
na stronie szkoły). Świadectwa maturzyści będą mogli odebrać, gdy zostaną przygotowane  
i możliwe do odbioru, należy wcześniej ustalić osobisty odbiór. We wtorek 21.04 odbędzie 
się posiedzenie kapituły w sprawie Primus Inter Pares, w której weźmie udział 
Przewodniczący RR. 

 
 
2. Wnioski o dofinansowanie i inne: 

Wniosek nr 1 p. Dyrektora M. Greflinga o sfinansownie dla uczniów klas trzecich w maju  
i czerwcu zajęć online z przedmiotów maturalnych w kwocie 300hx52,60 zł =  15.783,00 zł 

W tym miejscu p. Dyrektor poinformował, że zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów 
dofinansowane przez Radę Rodziców nie odbyły się (Rada przeznaczyła na nie ok. 9,500 zł), 
ponadto nie odbyły się wyjazdy d Francji, do Katynia, na białą szkołę, które Rada także miała 
dofinansować. Nie ma innej możliwości pozyskania środków dla absolwentów Szkoły. 

Podjęcie uchwały nr 03/04/2020 w sprawie sfinansowania zajęć online dla maturzystów 
w kwocie 15.783,00 zł - przyjęto jednogłośnie.  



 

Wniosek nr 2 p. prof. Roszczyńskiego o zwrot koszt wyjazdu dwóch nauczycieli na wymianę 
do Gruzji w kwocie 1160 zł. Rozstrzygnięcie wniosku zawieszone do momentu uzyskania 
przez nauczycieli wiążącej informacji od linii lotniczych w sprawie zwrotu ww kwoty. 

 

Ponadto, P. Dyrektor podniósł problem dni wolnych, które przypadają w maju w czasie 
matur. Chciałby je odwołać, co oznaczałoby, że w tych dniach zajęcia odbywać się będą 
zgodnie z planem lekcji. Czeka w tej kwestii na opinię prawną. Jeżeli będzie można, to dni 
te odwoła, a w przypadku, gdyby matury odbyły się w drugiej połowie czerwca - na ten czas 
przesunie dni wolne zaplanowane w maju. Jeśli nie będzie można odwołać wcześniejszych 
ustaleń,  to wskazał, że ma jeszcze  wolną pulę dni dyrektorskich, z których może skorzystać. 
 
Wolne wnioski i głosy: 

 
1. Prośba ze strony Przewodniczącego o dodanie do protokołu informacji o podjęciu w drodze 
głosowania mailowego uchwały o możliwości zorganizowania posiedzenia Rady Rodziców  
w systemie zdalnym online. 

Podjęcie uchwały nr  04/04/2020 w sprawie możliwości organizowania posiedzeń Rady 
Rodziców w systemie zdalnym online – przyjęto jednogłośnie. 

 

2. Prośba ze strony Przewodniczącego o dodanie do protokołu informacji o podjęciu w drodze 
głosowania mailowego decyzji o wystosowaniu apelu do uczniów, który został umieszczony 
na stronie internetowej szkoły, dotyczący powstrzymania się od spotkań towarzyskich  
w tygodniu oraz weekendy, w czasie zawieszenia zajęć. 

 
3. Podjęcie tematu dotyczącego ocen końcowych uczniów klas maturalnych, w związku  
z przesunięciem egzaminu dojrzałości na drugą połowę czerwca oraz możliwości odwołania 
go w ostateczności i zastosowania oceny końcowej z przedmiotów jako kryterium przyjęcia 
na studia. Propozycje ze strony Rady zmiany systemu oceniania, jednak czas na 
wprowadzenie zmian jest zbyt krótki. Propozycja wystosowania apelu do nauczycieli 
dotyczącego łagodniejszego podejścia przy wystawianiu oceny końcowej w danego 
przedmiotu oraz przesłania go do p. Dyrektora. Apel poprzez komunikator zostanie przesłany 
przez Dyrekcję do nauczycieli. 

Zamknięto posiedzenie. 

 
Protokół sporządziła: 

Matylda Gwoździcka-Piotrowska 


