
 
Protokół z III posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 23.11.2021r. 

 (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, 25 
rodziców uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-III.  
 

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

 
Podjęcie uchwały nr 01/11/2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad - 
przyjęto jednogłośnie.  

 
2. Podjęcie uchwały nr 02/11/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z II 

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

3. Podjęcie uchwały nr 03/11/2021 w sprawie wyboru Pani Anny Romejko-
Borkowskiej na drugiego Sekretarza Rady Rodziców - przyjęto z jednym 
głosem wstrzymującym.  

 
 

4. Pani Skarbnik Barbara Piotrowska  przekazała RR informację, że Rada ma do 
rozdysponowania środki w kwocie 52.567 zł 63gr. 
 

5. Wnioski o dofinansowanie:  
1) Wniosek w sprawie uregulowania nieopłaconej faktury w kwocie 1685,10zł z 

poprzedniego roku szkolnego za zakup nagród dla uczniów na zakończenie 
roku szkolnego. Pieniądze były zabezpieczone uchwałą 13/09/2020.   

 
2) Wniosek Szkolnej Rady Uczniowskiej w sprawie dofinansowania organizacji 

turnieju szachowego w kwocie 100zł z przeznaczeniem na nagrodę w postaci 
vouchera do Empiku dla zwycięzcy konkursu. 
 

3) Wniosek Pani Wiesławy Wolniak – nauczycielki informatyki w sprawie 
naprawy dwóch mikrofonów bezprzewodowych oraz zakup trzech przewodów 
HDMI, wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 1050zł. 
 

4) Wniosek zespołu pedagogów szkolnych w sprawie sfinansowania w kwocie 
600zł szkolenia online przeznaczonego dla rodziców uczniów pt. „Jak 
wspierać samoocenę uczniów?”. 
 



5) Wniosek Pani Doroty Koźlik, nauczycielki 8LO w sprawie zwrotu kosztów 
wyjazdu do Warszawy w celu udziału w Zjeździe Mistrzów Innowacji, kwota 
dofinansowania 109,80zł. 
 

6) Wniosek Pani Pedagog w sprawie wsparcia finansowego uczennicy klasy 3 
będącej w trudnej sytuacji materialnej i wymagającej stałej opieki lekarskiej. 

 
Uchwały  
 
Uchwała nr 04/11/2021 w sprawie uregulowania nieopłaconej faktury w kwocie 
1685,10zł z poprzedniego roku szkolnego za zakup nagród dla uczniów na 
zakończenie roku szkolnego - przyznano jednogłośnie.  
 
Uchwała nr 05/11/2021 w sprawie dofinansowania organizacji turnieju 
szachowego w kwocie 100zł - przyznano jednogłośnie.  
 
Uchwała nr 06/11/2021 w sprawie naprawy dwóch mikrofonów 
bezprzewodowych oraz zakup trzech przewodów HDMI w kwocie 1050zł-  
przyznano jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 07/11/2021 w sprawie sfinansowania w kwocie 600zł szkolenia 
online  przeznaczonego dla rodziców uczniów pt. „Jak wspierać samoocenę 
uczniów?” -  przyznano jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 08/11/2021 w sprawie zwrotu kosztów wyjazdu do Warszawy w celu 
udziału w Zjeździe Mistrzów Innowacji, kwota dofinansowania 109,80zł. - 
przyznano z jednym głosem wstrzymującym.  
 
Uchwała nr 09/11/2021 w sprawie wsparcia finansowego w kwocie 500zł za 
semestr zimowy oraz w kwocie 500zł za semestr letni uczennicy klasy 3 
będącej w trudnej sytuacji materialnej i wymagającej stałej opieki lekarskiej -  
przyznano jednogłośnie. 
 
 

6. Informacje p. Dyrektora o bieżących wydarzeniach  
1) Informacje o procedurach nakładania kwarantanny przez Sanepid oraz o 

uprawnieniach uczniów zaszczepionych. 
2) Informacje o organizacji Dnia Patrona. 
3) Informacja o zdalnych rekolekcjach Adwentowych. 
4) Informacja o przygotowaniach tegorocznej Studniówki, pod uwagę brany jest 

także budynek 8LO na miejsce tego wydarzenia. 
 

7. Wolne głosy i wnioski  
1) Pytanie o liczbę dni wolnych w okresie świąteczno-noworocznym, czy 7 

stycznia jest także dnie wolnym od zajęć dydaktycznych? 
2) Prośba jednego z członków Rady Rodziców o udostępnienie Regulaminu 

głosowań. 
3) Prośba o uruchomienie dodatkowych zajęć z matematyki dla klasy 3DG. 
4) Prośba o uzupełnienie brakujących osób na liście mailingowej Rady 

Rodziców. 



5) Dyskusja nad uruchomieniem zajęć dla maturzystów w czasie ferii. 
 

8. Zamknięcie posiedzenia.  
Protokół sporządziła  
Edyta Juskowiak 


