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

z dnia 8.03.2022r. 
(forma zdalna – on-line) 

 
 
W spotkaniu wzięli udział:  
Dyrektor VIII LO – p. Marek Grefling  oraz 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.  
 

1. Pan Leszek Tomaszyk - Przewodniczący RR powitał zebranych i przedstawił 
porządek obrad.  

 
Podjęcie uchwały nr 01/03/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad - 
przyjęto jednogłośnie.  

 
2. Podjęcie uchwały nr 02/03/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z IV 

posiedzenia Rady Rodziców - przyjęto jednogłośnie po odczytaniu 
protokołu przez Przewodniczącego. 
 

 
3. Pani Skarbnik Barbara Piotrowska  przekazała RR informację, że Rada 

Rodziców ma do dyspozycji 54009,89 zł (poza środkami zarezerwowanymi na 
realizację poprzednich zatwierdzonych wniosków oraz wypłat dla klas, które 
osiągnęły już poziom zwrotu). 
 

4. Wnioski o dofinansowanie:  
 

1) Wniosek Pani wicedyrektor Danuty Kin w sprawie dofinansowania organizacji 
studniówki tegorocznych maturzystów w kwocie 6000zł. 
 

2) Wniosek Szkolnej Rady Uczniowskiej w sprawie dofinansowania projektu 
realizowanego w ramach konkursu- Fundusz Samorządów Uczniowskich, 
którego celem jest postawienie na dziedzińcu szkolnym betonowego stolika do 
gry w szachy wraz z dwoma siedziskami oraz organizacja warsztatów. 
Wnioskowana kwota dofinansowania to 1500zł. 
 

3) Wniosek Pana Dyrektora Marka Greflinga w sprawie sfinansowania kosztów 
związanych z wyjazdem i opieką nad uczniami dla Pana Henryka 
Józefowskiego, podczas zawodów okręgowych 51 Olimpiady Biologicznej 
w Toruniu. Wnioskowana kwota to 99,87zł 
 

4) Wniosek księdza Adriana Szafranka w sprawie dofinansowania zakupu nagród 
w konkursie fotograficznym „Niebiosa i ziemio – chwalcie Pana!” w kwocie 
300zł. 



5) Wniosek Pani Marii Sabiniewicz – członkini Rady Rodziców 8LO w sprawie 
dopisanie do regulaminu Rady Rodziców następującego punktu dotyczącego 
procedury przyznawania klasom zajęć dodatkowych finansowanych ze środków 
Rady Rodziców o następującej treści: 

 
W przypadku dofinansowywania zajęć dodatkowych ze środków Rady Rodziców, pierwszeństwo mają 

klasy maturalne, które wyrażą chęć uczestniczenia w takich zajęciach. Wnioski z pozostałych klas będą 

rozpatrywane na zebraniach RR indywidualnie. 

6) Wniosek Pana Szymona Nowickiego – bibliotekarza 8LO w sprawie przyznania 
środków finansowych w kwocie 3000zł na zakup do biblioteki szkolnej czytników 
e-booków oraz e-booków (wniosek ponownie rozpatrywany po uzupełnieniu o 
załączniki) 

 

Uchwały  
 
Uchwała nr 03/03/2022 w sprawie dofinansowania organizacji studniówki 
tegorocznych maturzystów w kwocie 6000zł - przyznano jednogłośnie.  
 
Uchwała nr 04/03/2022 w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w 
ramach konkursu Fundusz Samorządów Uczniowskich, którego celem jest 
postawienie na dziedzińcu szkolnym betonowego stolika do gry w szachy wraz 
z dwoma siedziskami oraz organizacja warsztatów w kwocie 1500zł -  przyznano 
jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 05/03/2022 w sprawie sfinansowania kosztów związanych z 
wyjazdem i opieką nad uczniami, podczas zawodów okręgowych 51 Olimpiady 
Biologicznej w kwocie 99,87zł -  przyznano jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 06/03/2022 w sprawie dofinansowania zakupu nagród w konkursie 
fotograficznym „Niebiosa i ziemio – chwalcie Pana!” w kwocie 300zł - przyznano 
jednogłośnie.  
 
Uchwała nr 07/03/2022 w sprawie dopisanie do regulaminu Rady Rodziców 
następującego punktu dotyczącego procedury przyznawania klasom zajęć 
dodatkowych finansowanych ze środków Rady Rodziców o następującej treści: 
W przypadku dofinansowywania zajęć dodatkowych ze środków Rady 
Rodziców, pierwszeństwo mają klasy maturalne, które wyrażą chęć 
uczestniczenia w takich zajęciach. Wnioski z pozostałych klas będą 
rozpatrywane na zebraniach RR indywidualnie. – przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała nr 08/03/2022 w sprawie przyznania środków finansowych w kwocie 
3000zł na zakup do biblioteki szkolnej czytników e-booków oraz e-booków – 
przyznano jednogłośnie.  

 
5. Informacje p. Dyrektora o bieżących wydarzeniach  
1) Informacja p. Dyrektora o zajęciach dodatkowych dla maturzystów podczas ferii 

zimowych. Wnioskowana kwota na zajęcia w I semestrze nie została 



wykorzystana w całości, w związku z czym wystarczyło jeszcze środków na 
dofinansowanie ww. zajęć. 

2) Słowa podziękowania od Pana Dyrektora do społeczności rodziców za 
zaangażowanie się w poszukiwania nauczyciela fizyki. 

3) Informacje na temat koordynacji działań społeczności 8LO związanych ze 
wsparciem uchodźców z Ukrainy zarówno na poziomie organizacji zbiórek oraz 
przyjęć uczniów i uczennic do szkoły.  

4) Informacje o aktualnych procedurach związanych z pandemią koronawirusa, 
(zawieszenie kwarantanny z kontaktu).  

5) Informacje o organizacji tegorocznej studniówki na terenie szkoły. 
6) Informacja o tym, że zgodnie z planem przed świętami Wielkanocnymi nie będą 

organizowane rekolekcje. 
7) Informacja o wytycznych z Kuratorium o niewliczaniu ocen z matury próbnej.  

 do średniej z przedmiotu. 
6. Wolne głosy i wnioski  
1) Pytanie o procedurę rekrutacji dla uczniów z Ukrainy. 

 
 

7. Zamknięcie posiedzenia.  
 

Protokół sporządziła  
Edyta Juskowiak 


