
Protokół z 1 posiedzenia Rady Rodziców  
przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 z dnia 21.09.2021 r. 
 

 

W spotkaniu wzięli udział: 
1. Dyrektor VIII LO – p. Marek Grefling 
2. Przedstawiciele RR  
Po sprawdzeniu listy obecności ustalono, że obecnych jest, poza p. Dyrektorem, 
22 rodziców uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-III. 
 
Dyrektor Szkoły, p. M Grefling, powitał zebranych, następnie przedstawił 
porządek obrad.  
Podjęcie uchwały nr 1/09/2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad – przyjęto 
jednogłośnie.  
 

1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Rodziców p. Leszka 
Tomaszyka sprawozdania z działalności Zarządu Rady Rodziców za rok szkolny 
2020/2021 oraz przedstawienie przez członka Komisji Rewizyjnej p. Aneta 
Jobska sprawozdania z kontroli finansów RR za rok szkolny 2020/2021.  
 

Podjęcie uchwały nr 2/09/2021 w sprawie Absolutorium dla Zarządu RR oraz 
absolutorium dla Komisji Rewizyjnej– podjęto jednogłośnie. 
  
2.Przedstawienie przez Dyrektora Szkoły regulaminu działalności i obowiązków 
Rady Rodziców w VIII LO.  
Podjęcie uchwały nr 3/09/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców – 
podjęto jednogłośnie.  
 

3. Wybór władz RR na rok szkolny 2020/2021.  
 
Podjęcie uchwały nr 4/09/2021 w sprawie wyboru zarządu RR w składzie:  
Przewodniczący: p. Leszek Tomaszyk 2a - 22 głosów za, 1 wstrzymujący, 
Vice –przewodnicząca: p. Maria Sabiniewicz 1d - przyjętojednogłośnie,  
Skarbnik I – p. Barbara Piotrowska 3bP – 22 głosów za, 1 wstrzymujący, 
Sekretarz: Edyta Juskowiak 1a - przyjęto jednogłośnie.  
 

Podjęcie uchwały nr 5/09/2021 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej w 
składzie:  
Przewodniczący – p. Norbert Generowicz 3hP – 22 głosów za, 1 wstrzymujący, 
członek – p. Michał Szymbarewicz 2c - 22 głosów za, 1 wstrzymujący, 
członek – p. Lilianna Walkowiak 3aG – 22 głosów za, 1 wstrzymujący. 
 

4. Przejęcie przez nowego Przewodniczącego prowadzenia zebrania. 
5. Ustalenie harmonogramu spotkań RR w roku szkolnym 2021/2022.  
6. Prośba Przewodniczącego o wystosowanie prośby do rodziców o wypełnienie 
deklaracji wpłat. 



7. Przyjęcie przez Radę jednogłośnie planu wydatków i wpływów (Załącznik nr 1) 
na rok szkolny 2021/2022. 
8. Zapoznanie RR z planem pracy VIII LO, przedstawienie harmonogramu roku 
szkolnego 2020/2021 
9. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR:  
a) Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 6/09/2021 w sprawie finasowania zajęć 
dodatkowych: SKS, oraz z matematyki, biologii, geografii, języka angielskiego, 
fizyki i Proscenium- koszt 36696zł.    
 
b) Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 7/09/2021 w sprawie finasowania nagród dla 
wyróżniających się uczniów w roku szkolnym 2021/2022 – koszt 10000zł. 
 
c) Odrzucenie wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu uczniów do Berlina. 
Ze względu na zapisy w Statucie szkoły wnioski takie nie są rozpatrywane. Wyniki 
głosowania – za – 0, przeciw – 13, wstrzymujące – 9.  
 
d)  Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 8/09/2021 w sprawie dofinasowania 
uroczystości z okazji święta Edukacji Narodowej pod tytułem „Adasie 2021” – 
koszt 1100zł. 
 
e) Podjęcie z jednym głosem wstrzymującym uchwały nr 9/09/2021 w sprawie 
dofinasowania o dofinansowanie warsztatów IKA – koszt 1800zł. 
 
f) Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 10/09/2021 w sprawie dofinasowania 
działalności koła teatralnego Proscenium oraz Artystycznego Saloniku – koszt 
1500zł. 
 
g)  Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 11/09/2021 w sprawie dofinasowania 
zakupu sprzętu sportowego niezbędnych do prowadzenia zajęć z wychowania 
fizycznego – koszt 3250zł. 
 
h) Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 12/09/2021 w sprawie dofinasowania 
ósemkowych przypinek – koszt 380zł.  
 
 
 

14.Wolne głosy i wnioski  
a) Pytania dotyczące możliwości zakupu ciepłych posiłków. 
b) Dyskusja propozycji zakupu zamykanych szafek dla uczniów. 
c) Dyskusja o formach organizacji kolejnych RR. 
d) Prośba o przesyłanie do wglądu członkom RR wniosków z kilkudniowym 
wyprzedzeniem. 
  
 
Protokół sporządziła Edyta Juskowiak.  
 


