
Protokół z 7 posiedzenia Rady Rodziców 

Przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 05.06.2018r. 

 

W spotkaniu wzięli udział : 

 Dyrektor VIII LO – Marek Grefling 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób 10 rodziców + dyrektor szkoły. 

1. Spotkanie rozpoczęło się po 15 minutach. 

2. Dyrektor szkoły powitał zebranych. Porządek obrad został jednogłośnie 

przyjęty. 

3. Przedstawienie i omówienie protokołu z szóstego posiedzenia Rady 

Rodziców. 

4. Dyrektor omówił najważniejsze wydarzenia: 

a) Matury 

b) Zakończenie roku klas 3. 

c) Rekrutacja 

5. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 

a) Prośba o dofinansowanie wyjazdu na wymianę do Francji z powodu 

nieprzewidzianego wzrostu kosztów – strajk transportu we Francji – 

konieczność wynajęcia autokaru. 

Głosowanie za dofinansowaniem: 5 głosów za, 4 przeciw i 1 

wstrzymujący. 

Rodzice zdecydowali, że wnioski mają być składane indywidualnie 

przez osoby z trudnościami finansowymi. 

Podjęcie uchwały nr 1/06/2018 w sprawie o dofinansowanie 

kosztów wyjazdu na wymianę do Francji – wnioski mają być 

składane indywidualnie - jednogłośnie.  

b) Wniosek rodziców aby do zwrotów z RR brać pod uwagę wpłaty do 

końca roku szkolnego 2017/2018, a zwrot otrzymać we wrześniu. 



Podjęcie uchwały nr 2/06/2018 w sprawie o wydłużenie możliwości 

starania się o zwrot z RR – wpłaty do końca czerwca – zwrot we 

wrześniu – przyjęto jednogłośnie.  

c) Podjęcie uchwały nr 3/06/2018 w sprawie składki na RR w roku 

szkolnym 2018/2019 – 150,00zł  – przyjęto jednogłośnie.  

d) Prośba o sfinansowanie wyjazdu na Mecz matematyczny z Dolnym 

Śląskiem dla 14 osób w kwocie ok. 940,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 4/06/2018 w sprawie o dofinansowanie 

kosztów wyjazdu na Mecz Matematyczny w kwocie ok. 940,00zł  – 

przyznano jednogłośnie. 

e) Prośba o sfinansowanie Robo Day - Szkolnego Koła Robotyki –  

w kwocie 630zł. 

Podjęcie uchwały nr 5/06/2018 w sprawie o sfinansowanie Robo 

Day  w kwocie 630,00zł – przyznano jednogłośnie. 

f) Prośba o sfinansowanie Konkursu Matematycznego w kwocie 

300,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 6/06/2018 w sprawie o sfinansowanie 

Konkursu Matematycznego w kwocie 300,00zł – przyznano 

jednogłośnie. 

g) Prośba o sfinansowanie nagród dla uczniów w Konkursie Wiedzy o 

Wielkiej Brytanii i USA w kwocie ok. 100,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 7/06/2018 w sprawie o sfinansowanie nagród 

w Konkursie Wiedzy o WB i USA w kwocie 100,00zł – przyznano 

jednogłośnie. 

h) Prośba o sfinansowanie nagród dla uczniów w Konkursie 

Recytatorskim  w kwocie ok. 500,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 8/06/2018 w sprawie o sfinansowanie nagród 

w Konkursie Recytatorskim w kwocie 500,00zł – przyznano 

jednogłośnie. 

i) Prośba o sfinansowanie wyjazdu Przedstawiciela Młodzieżowej Rady 

Miasta do Warszawy. 

Podjęcie uchwały nr 9/06/2018 w sprawie o dofinansowanie 

wyjazdu na spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta do Warszawy w 

kwocie 100,00zł – za 9 osób, 1 wstrzymujący. 



Przewodnicząca RR wystosuje pismo do Przewodniczącego Rady 

Miasta z zapytaniem dlaczego Rada Miasta nie była skłonna 

sfinansować wyjazdu ucznia na Kongres do Warszawy, który był 

formą nagrody dla najlepszej Młodzieżowej Rady Miasta w Polsce. 

j) Prośba Dyrektora szkoły o dofinansowanie zakupu komputerów. 

Koszt 6249,00zł. Rada Rodziców zdecydowała o dofinansowaniu 

połowy kwoty 3124,50zł 

Podjęcie uchwały nr 10/06/2018 w sprawie o dofinansowanie 

zakupu komputerów w kwocie 3124,50zł – za 9 osób, 1 

wstrzymujący. 

6. Naucz się uczyć – warsztaty dla pierwszych klas. Wybrana opcja 4h – 

600zł za klasę. Tematyka uzgodniona z psychologiem szkolnym. 

Zarezerwowano 4000,00zł. Temat zostanie uzgodniony po znalezieniu 

odpowiedniej oferty we wrześniu nowego roku szkolnego. 

7. Zapoznanie rodziców z planowanymi zmianami w programie profilaktyki 

szkoły zgodnie z potrzebami uczniów. Rodzice poparli wprowadzenie 

zmian. 

8. Przedstawienie oferty ubezpieczeniowej. Rodzice wybiorą firmę 

ubezpieczeniową po przeanalizowaniu różnych ofert. 

9. Podziękowanie Rodzicom klas 3 za pracę w RR. Podziękowanie 

przewodniczącej RR. 

10. Wolne głosy i wnioski: 

a) Prośba rodziców o uaktualnienie listy podręczników na stronie szkoły. 

Lista zostanie umieszczona 22.06.2018r.  

b) Prośba rodziców o poinformowanie sekretariatu, że nie wszystkie 

wiadomości e-mail są odczytywane i pozostają bez odpowiedzi.  

c) Prośba rodziców o to, by nauczyciele wspierali uczniów w 

przygotowaniu do konkursów i olimpiad. Dyrektor deklaruje wsparcie, 

a nawet zorganizowanie dodatkowych zajęć z pracownikami wyższych 

uczelni.  

d) Zmiany nauczycieli w poszczególnych klasach. Niestety są to ruchy 

kadrowe, na które dyrektor nie ma wpływu. Szkoła stara się 

zachowywać ciągłość nauczania przez jednego nauczyciela. 

 

 



Sporządziła 

Agnieszka Wójcik 


