
Protokół z II posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 19.10.2020r. (forma zdalna – on-line) 
 

W spotkaniu wzięli udział:  
1. Dyrektor VIII LO – p. Marek Grefling  
2. 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. Powitanie zebranych przez Przewodniczącego Rady Rodziców p. Leszka Tomaszyka. 
 

2. Przedstawienie przez  Przewodniczącego p. Leszka Tomaszyka 
harmonogramu/porządku obrad. 
Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 01/10/2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 

3. Odczytanie przez Przewodniczącego protokołu z I posiedzenia Rady Rodziców. 
Podjęcie jednogłośnie uchwały nr 02/10/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z I 
posiedzenia Rady Rodziców. 

 

4. Przekazanie przez Skarbnika rady Rodziców p. Barbarę Piotrowską informacji 
dotyczącej  przychodów i rozchodów. Do dyspozycji na dzień 15.10.2021. Rada 
Rodziców dysponuje środkami w wysokości 39333,68 zł 
 

5. Wnioski o dofinansowanie 
a) wniosek p. Szymona Nowickiego – bibliotekarza o zakup lektur do nowej 
podstawy programowej oraz nowości wydawniczych w łącznej kwocie 2000,00 zł 
Podjęcie uchwały nr 03/10/2021 w sprawie dofinansowania zakupu lektur do nowej 
podstawy programowej i nowości wydawniczych w kwocie 2000,00 zł 

 

6. Informacje Pana Dyrektora o bieżących wydarzeniach w szkole. 
a) Omówienie losów absolwentów i wyników matur. 
b) Zorganizowanie przez szkołę połowinek. Impreza została zorganizowana w kilku 

salach i auli dla zachowania i zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego w czasie 
pandemii. 

c) Zorganizowanie Tygodnia Informatyki w trakcie którego uczniowie brali udział 
m.in. w wykładach i warsztatach. 

d) Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski zorganizował uroczystość  
„Adasie 2021”, podczas której nagrody otrzymali nauczyciele oraz pracownicy 
administracyjni szkoły. 

e) Planowane jest zorganizowanie jeszcze w październiku alarmu 
przeciwpożarowego w celu zapoznania młodzieży z procedurami ewakuacji. 

f) W listopadzie planowane jest zorganizowanie Dnia Patrona. 
7. Wolne głosy i wnioski 

a) Propozycja pozyskania dodatkowych funduszy na rzecz  RR.  



b) Propozycja wystosowania do rodziców listu z podziękowaniem za wpłaty na 
fundusz Rady Rodziców. 

c) Pytanie dotyczące stołówki –istnieje  możliwość korzystania przez uczniów ze 
stołówki w szkole chóralnej. 

d) Zapytanie dot. warsztatów w czasie ferii dla maturzystów. 
e) Zapytanie dot. organizacji w szkole próbnych matur i studniówki. 
f) Prośba od skarbnika o wyjaśnianie wpłat nieopisanych w klasach, których mogą 

one dotyczyć. 
g) Zapytanie o liczbę osób uczestniczących w zajęciach religii i etyki (w zajęciach 

religii uczestniczy 66% uczniów, a w zajęciach etyki – 12 uczniów) 
 

8. Zamknięcie posiedzenia 
 
 
Protokół sporządziła Barbara Piotrowska 


