
Protokół z 6 posiedzenia Rady Rodziców przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 17 kwietnia 2018 roku. 

 

W spotkaniu wzięli udział: 

Dyrektor VIII LO Marek Grefling 

Przedstawiciele RR – przewodniczący zespołów klasowych 

Ogólna liczba uczestników 12 rodziców + dyrektor szkoły 

 

1. Sprawozdanie księgowej ze stanu finansowego konta RR. 

 

2. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 

 

 

 

A. Prośba opiekunek Szkolnego Szkoła PROSCENIUM o dofinansowanie działalności koła 

teatralnego Proscenium w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 w kwocie 400 zł. 

Podjęcie uchwały nr 1/04/18 w sprawie dofinansowania działalności koła teatralnego 

Proscenium w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 w kwocie 400 zł – przyznano 

jednogłośnie. 

 

B. Prośba klasy I e o dofinansowanie zakupu materiałów i akcesoriów na obchody rocznicy 

wybuchu powstania w getcie warszawskim w kwocie 100 zł. 

Podjęcie uchwały nr 2/04/18 w sprawie dofinansowania zakupu materiałów i 

akcesoriów na obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w kwocie 

100 zł – przyznano jednogłośnie. 

 

C. Prośba Przewodniczącej Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Wiesławy Wolniak o zwrot 

kosztów wydruku 300 smyczy z logo szkoły na Targi Edukacyjne – 605 zł 16 gr. 

Podjęcie uchwały nr 3/04/18 w sprawie zwrotu kosztów wydruku 300 smyczy z logo 

szkoły na Targi Edukacyjne – 605 zł 16 gr – przyznano jednogłośnie. 

 

D. Prośba Szkolnej Rady Uczniowskiej o dofinansowanie akcji Wielkanocny Zajączek w 

kwocie 130 zł i Ósemkowej Nocy Filmowej w kwocie 300 zł  

Podjęcie uchwały nr 4/04/18 w sprawie dofinansowania akcji Wielkanocny Zajączek w 

kwocie 130 zł i Ósemkowej Nocy Filmowej w kwocie 300 zł – łącznie 430 zł 

 – przyznano jednogłośnie. 

 

E. Prośba rodzica o zrefundowanie kosztów podróży uczennicy na konferencję naukową 

BioMed Tech Silesia 2018 w kwocie 210 zł, 27 groszy. 

Podjęcie uchwały nr 5/04/18 w sprawie zrefundowania kosztów podróży uczennicy na 

konferencję naukową BioMed Tech Silesia 2018 w kwocie 210 zł, 27 groszy – przyznano 

jednogłośnie. 

 



F. Prośba nauczycieli wychowania fizycznego o przyznanie 1400 zł na nagrody sportowe dla 

uczniów klas III. 

Podjęcie uchwały nr 6/04/18 w sprawie przyznania 1400 zł na nagrody sportowe dla 

uczniów klas III – przyznano jednogłośnie. 

 

G. Prośba nauczycielki biologii Izabeli Płotki o zwrot kosztów pobytu ucznia klasy 2 E w 

Toruniu na zajęciach przygotowujących do 47. Olimpiady Biologicznej w kwocie 181 zł 43 

gr. 

Podjęcie uchwały nr 7/04/18 o zwrocie kosztów pobytu ucznia klasy 2 E w Toruniu na 

zajęciach przygotowujących do 47. Olimpiady Biologicznej (181 zł 43 gr.) – przyznano 

jednogłośnie. 

 

 

H. Prośba nauczyciela fizyki Pawła Saneluty o sfinansowanie wyjazdu czterech uczniów z 

klasy 2 a i jednego ucznia z klasy 2 c wraz z opiekunem na Finał Turnieju Młodych Fizyków 

w Warszawie  - kwota 507 zł 70 gr. 

Podjęcie uchwały nr 8/04/18 w sprawie sfinansowania wyjazdu czterech uczniów z 

klasy 2 a i jednego ucznia z klasy 2 c wraz z opiekunem na Finał Turnieju Młodych 

Fizyków w Warszawie (kwota 507 zł 70 gr) – przyznano jednogłośnie. 

 

I. Prośba nauczyciela fizyki Pawła Saneluty o zwrot poniesionych kosztów (103zł 16 gr) 

W związku z wyjazdem uczniów z klasy 2 a i 2 c na zawody półfinałowe Turniej Młodych 

Fizyków we Wrocławiu w marcu 2018. 

Podjęcie uchwały nr 9/04/18 w sprawie zwrotu poniesionych kosztów (103zł 16 gr) 

na wyjazd uczniów z klasy 2 a i 2 c na zawody półfinałowe Turniej Młodych Fizyków we 

Wrocławiu w marcu 2018 – przyznano jednogłośnie. 

 

 

3. Informacje dyrektora szkoły o wydarzeniach szkolnych: 

- Szkoła miała swoje stoisko na Targach Edukacyjnych w dniach 23-25 marca. Oferta szkoły 

cieszyła się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów. 

- Drzwi Otwarte w VIII LO 10 kwietnia 2018 godz. 17.30, możliwość zapoznania się z zasadami 

rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020. 

- Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty po otrzymaniu wyników testu 

gimnazjalnego uczniowie będą mogli zmienić swoje decyzje co do wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej mimo złożonych wcześniej deklaracji. 

- Grupa uczniów VIII LO brała udział w wyjeździe do Katynia. 

- Pożegnanie absolwentów VIII LO 27 kwietnia godz. 8 . 

- Od 4 do 23 maja odbywają się matury. 

- 9 czerwca Bal Maturalny. 

 

Kolejne posiedzenie rady rodziców odbędzie się 5 czerwca 2018 roku o godz. 17.30. 


