
 
Protokół z VI posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 20.04.2022r. 

(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, 18 
rodziców uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-III.  
 

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

 
Podjęcie uchwały nr 01/04/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad - 
przyjęto jednogłośnie.  

 
2. Podjęcie uchwały nr 02/04/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z V 

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

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

Rodziców ma do dyspozycji 33.134,37 zł (poza środkami zarezerwowanymi na 
realizację poprzednich zatwierdzonych wniosków oraz wypłat dla klas, które 
osiągnęły już poziom zwrotu). Jednocześnie poinformowano o dokonaniu 
rozliczenia wnioskowanej na poprzednim zebraniu RR kwoty z tytułu 
dofinansowania studniówki.  
 

4. Pani Skarbnik Barbara Piotrowska wyraziła podziękowania w imieniu RR 
wobec rodziców reprezentujących 3 tegoroczne klasy maturalne, 
zaangażowanych na rzecz działań RR. 
 

5. Wnioski o dofinansowanie:  
 

1) Wniosek Pana Damiana Mikulskiego nauczyciela fizyki o sfinansowanie 
zwrotu kosztów noclegu w Warszawie podczas zawodów finałowych 
Olimpiady Fizycznej w kwocie 205 zł.  

2) Wniosek p. Martyny Olkowskiej, nauczyciela geografii o sfinansowanie zwrotu 
kosztów udziału trojga uczniów w Wielkim Teście Wiedzy Geograficznej, 
organizowanym UMK w Toruniu w kwocie 265,96 zł. 

3) Wniosek Pani Katarzyny Dukat, nauczycielki biologii, o sfinansowanie kosztów 
przejazdu do Torunia i noclegu w Toruniu z tytułu udziału 2 uczennic w 
zajęciach przygotowawczych do etapu centralnego Olimpiady Biologicznej. 
Wnioskowane kwoty to: 750 zł – nocleg pierwszej uczennicy, 261,98 zł – 
nocleg drugiej uczennicy, koszty przejazdu – 48,81 zł za osobę. 
 



Uchwały  
 
Uchwała nr 03/04/2022 w sprawie sfinansowania zwrotu kosztów noclegu w 
Warszawie podczas zawodów finałowych Olimpiady Fizycznej w kwocie 205 zł.  
- przyznano jednogłośnie.  
 
Uchwała nr 04/04/2022 w sprawie dofinansowania zwrotu kosztów udziału 
trojga uczniów w Wielkim Teście Wiedzy Geograficznej, organizowanym UMK 
w Toruniu w kwocie 265,96 zł - przyznano jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 05/04/2022 w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu do Torunia 
i noclegu w Toruniu z tytułu udziału 2 uczennic w zajęciach przygotowawczych 
do etapu centralnego Olimpiady Biologicznej. Wnioskowane kwoty to: 750 zł – 
koszt noclegu pierwszej uczennicy oraz 261,98 zł i 48,81 zł – koszty 
odpowiednio noclegu i przejazdu drugiej uczennicy - podjęto decyzję o 
przyznaniu każdej z uczennic zwrotu kosztów noclegu do kwoty 261,98 zł za 
osobę oraz kosztów przejazdu dla drugiej uczennicy – przyznano większością 
głosów, przy 1 głosie przeciw. 
 
 

6. Informacje p. Dyrektora o bieżących wydarzeniach  
 

1) Informacja p. Dyrektora o organizacji i przebiegu studniówki 
2) Informacja p. Dyrektora o organizacji i przebiegu Dni Otwartych w dniu 26 marca 

br., które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców.  
3) Informacja o szkoleniu z procedur maturalnych w dniu 21 kwietnia br.  
4) Informacje o przyznanych uczniom 8LO nagrodach ministerialnych, nagrodach 

primus inter pares itp. (łącznie 5 osób) 
5) Przedstawienie krótkiego raportu o przyjętych 5 uczniach - uchodźcach z Ukrainy. 
6) Przedstawienie procedur maturalnych, związanych z tym procedur związanych z 

pandemią koronawirusa i harmonogramu zakończenia roku szkolnego dla klas 3.  
7) Ustalenie przy współudziale obecnych członków RR, że kolejne zebranie RR 

odbędzie się w miarę możliwości sanitarnych stacjonarnie, w budynku szkoły, w 
dniu 7 czerwca br. 

8) Informacja o ankiecie planowanej przez uczniów dot. Poglądów politycznych w 
szkole. 

 
7. Wolne głosy i wnioski  

 
1) Wniosek p. Skarbnik Barbary Piotrowskiej o podwyższenie składki na rzecz RR 

do kwoty 200,00 zł począwszy od roku szkolnego 2022/2023  
 

W związku z powyższym wnioskiem podjęto uchwałę o następującej treści: 
 

Uchwała nr 06/04/2022 w sprawie ustalenia, że deklarowana składka na rzecz 
Rady Rodziców wynosi 200,00 zł, począwszy od roku szkolnego 2022/2023 - 
podjęto jednogłośnie. 

 
 
 



2) Wniosek p. Skarbnik Barbary Piotrowskiej o ustalenie kwoty ryczałtowej 
refundującej koszty podróży uczniów na olimpiady, szkolenia, uroczystości 
międzyszkolne itp. – głosowanie odroczono na tryb zdalny lub na kolejne zebranie 
RR. 

 
8. Zamknięcie posiedzenia.  

 
 
Protokół sporządziła  
Anna Romejko - Borkowska 


