
 
Protokół z IV posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 13.01.2022 r. 

 (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. Pani Maria Sabiniewicz – Zastępca Przewodniczącego RR powitała zebranych 
i przedstawiła porządek obrad.  

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

 
2. Podjęcie uchwały nr 02/01/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z III 

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

3. Pani Skarbnik Barbara Piotrowska przekazała RR informację, że Rada ma do 
rozdysponowania środki w kwocie 48.567 zł 63 gr. 
 

4. Wnioski o dofinansowanie:  
 

1) Wniosek w sprawie zakupu czytników na potrzeby biblioteki szkolnej:  
 
p. Łukasz Grala oraz p. Michał Szymbarewicz skontaktują się z bibliotekarzem 
Panem Szymonem Nowickim w celu wyjaśnienia i doprecyzowania wniosku. 
 

2) Wniosek Pani Magdaleny Żmudzińskiej – nauczycielki języka niemieckiego w 
sprawie dofinansowania konkursu kolęd w językach obcych w kwocie 900 zł.  
 

3) Wniosek Pani Iwony Nowińskiej – Karoń, nauczycielki chemii, o 
dofinansowanie konkursu „Niedoceniani” w kwocie 200 zł. 

 
4) Wniosek Mai Bubnowskiej ze Szkolnej Rady Uczniowskiej VIII Liceum 

Ogólnokształcącego o dofinansowanie szkolnego turnieju w Bed Wars w 
kwocie 410 zł.                                                                         

 
5. Wniosek Pana Leszka Tomaszyka, Przewodniczącego Rady Rodziców o 

uzupełnienie regulaminu Rady Rodziców i dopisanie nowych artykułów 
usprawniających działalność rady i głosowania: 
 

1) Wniosek nr 1 dot. procedury głosowań drogą mailową o treści: 



W przypadku głosowań drogą elektroniczną za pośrednictwem maili, 
przyjmujemy, że daną uchwałę głosujemy w sposób „odwrotny”, co oznacza, że 
głosują tylko te osoby, które są przeciwne lub wstrzymują się od głosu. 
Głosowanie na uchwałę przesłaną drogą mailową zamykamy po 48h.  

2) Wniosek nr 2 dot. procedury przyznawania klasom zajęć dodatkowych 
finansowanych ze środków Rady Rodziców o 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. Podstawą do składania takich wniosków z klas pozamaturalnych 
może być np. długa nieobecność nauczyciela języka polskiego, języka obcego, 
który większość uczniów zazwyczaj wybiera na maturze lub któregokolwiek z 
przedmiotów rozszerzonych w danej klasie. Podstawą do wnioskowania o zajęcia 
dodatkowe nie może być fakt, że zdaniem uczniów lub rodziców nauczyciel nie 
spełnił ich oczekiwań, gdyż jest to subiektywna ocena pracy nauczyciela i tego 
typu problemy winny być kierowane do Dyrektora szkoły i przez niego 
rozpatrywane. Mamy ograniczone środki i nie jesteśmy w stanie zapewnić zajęć 
dodatkowych wszystkim klasom, a nawet większości klas, stąd procedura 
ubiegania się o takie zajęcia winna być uporządkowana. Ważne jest zapewnienie, 
aby kolejne roczniki uczniów naszej szkoły w miarę dostępnych, zebranych przez 
nas środków finansowych wiedziały, że mogą liczyć na pomoc i wsparcie w klasie 
najważniejszej z punktu widzenia dalszej kariery zawodowej, czyli w 
przygotowaniu do matury na ostatnim etapie nauki, w klasach czwartych (obecnie 
trzecich). 

- wstrzymano się od poddania wniosku pod głosowanie i zgodnie wskazano, że 
zapis wymaga doprecyzowania i przeredagowania 

 

3) Wniosek nr 3 dot. procedury ubiegania się o dofinansowanie ze środków RR 
uczniów w trudnej sytuacji materialnej o treści: 

Wnioskuję o dopisanie do regulaminu zapisu o zasadach dofinansowywania 
uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z podjętą uchwałą 
nr 22/09/2019. W niniejszej uchwale nr 22 z września 2019 r. przyjęto zasadę 
dofinansowania 50% wniosku, nie więcej jednak niż 500zł, jeden raz w semestrze 
z możliwością ponownego wnioskowania w kolejnym semestrze. 

4) Wniosek nr 4 dot. zasad dopisywania członków RR do grupy mailingowej 
Rady Rodziców o treści: 

Wnioskuję o dopisanie do regulaminu zapisu, że przedstawiciel klasy w Radzie 
Rodziców, jeśli jest nieobecny na pierwszym zebraniu, kiedy zbierane są dane do 
dopisania adresów do grupy mailingowej, zobowiązany jest do wysłania prośby o 
dołączenie wskazanego adresu na adres mailowy Rady Rodziców znajdujący się 
w zakładce RR na stronie internetowej szkoły. Jeśli jest kilku przedstawicieli, 
którzy wymiennie reprezentują klasę, ten który w danym odcinku czasu pełni 



funkcję reprezentanta w RR jest zobowiązany wysłać prośbę o dołączenie jego 
adresu do grupy. Ponadto adresy mailowe, które podają przedstawiciele klas w 
RR powinny być odbierane systematycznie. Osoba rezygnująca z 
reprezentowania klasy w Radzie Rodziców, powinna złożyć rezygnację na maila 
Rady Rodziców lub na grupie mailingowej Rady Rodziców. 

5) Wniosek nr 5 dot. uszczegółowienia zasad wypłaty 20% od wpłaconej przez 
klasę kwoty na fundusz RR. 

Wnioskuję o dopisanie do regulaminu punktu dotyczącego uszczegółowienia 
zasad wypłacania 20% premii za wpłaty na fundusz Rady Rodziców. Do 
rozliczenia w/w 20% wliczane są składki za dzieci będące na nauczaniu 
indywidualnym i uwzględniane przy naliczaniu zwrotu 20% dla klas. Podyktowane 
jest to tym, że uczniowie przebywający na nauczaniu indywidualnym są 
przypisani do konkretnych klas, a nauczanie takie jest niejednokrotnie 
przyznawane czasowo i niekoniecznie trwa cały rok szkolny, bo trwać może kilka 
miesięcy, jeden semestr, a tylko czasami cały rok. Uczniowie ci mają prawo do 
korzystania z dofinansowań Rady Rodziców na ogólnych zasadach. 

6) Wniosek nr 6 dot. uzupełnienia systemu oceniania o zasadę nie uwzględniania 
w średniej ocen z danego przedmiotu wyników uczniów z próbnych matur o 
treści: 

Wnioskuję o dopisanie do systemu oceniania punktu: ocena uzyskana przez 
ucznia na maturze próbnej nie wlicza się do średniej z danego przedmiotu. 

7) Wniosek nr 7 dot. procedury głosowań na zebraniach Rady Rodziców o treści: 

Wnioskuję o dopisanie do regulaminu Rady Rodziców następującego punktu: w 
przypadku braku kworum w pierwszym terminie zebrania tzn. we wskazanym dniu 
i godzinie, wyznacza się drugi termin zebrania tego samego dnia w czasie 
przesuniętym o 15 minut od pierwotnej godziny rozpoczęcia zebrania. W tym 
drugim terminie (15 minut później) podczas głosowań nie obowiązuje zasada 
konieczności uzyskania kworum. 

 
Uchwały  
 
Uchwała nr 03/01/2022 w sprawie dofinansowania konkursu kolęd w językach 
obcych w kwocie 900 zł - przyznano jednogłośnie.  
 
Uchwała nr 04/01/2022 w sprawie dofinansowania konkursu „Niedoceniani” w 
kwocie 200 zł - przyznano jednogłośnie.  
 
Uchwała nr 05/01/2022 w sprawie dofinansowania szkolnego turnieju w Bed 
Wars w kwocie 410 zł - przyznano jednogłośnie.  
 
Uchwała nr 06/01/2022 w sprawie procedury głosowań drogą mailową - przyjęto 
jednogłośnie, przy czym głosowanie na uchwałę przesłaną drogą mailową ma 
być zamknięte po 72h. 
 



Uchwała nr 07/01/2022 w sprawie procedury ubiegania się o dofinansowanie ze 
środków RR uczniów w trudnej sytuacji materialnej - przyjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 08/01/2022 w sprawie zasad dopisywania członków RR do grupy 
mailingowej Rady Rodziców – przyjęto jednogłośnie.  
 
Uchwała nr 09/01/2022 w sprawie uszczegółowienia zasad wypłaty 20% od 
wpłaconej przez klasę kwoty na fundusz RR - przyjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 10/01/2022 w sprawie uzupełnienia systemu oceniania o zasadę nie 
uwzględniania w średniej ocen z danego przedmiotu wyników uczniów z 
próbnych matur - przyjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 11/01/2022 w sprawie procedury głosowań na zebraniach Rady 
Rodziców - przyjęto jednogłośnie. 
 
 

6. Informacje p. Dyrektora o bieżących wydarzeniach:  
1) Informacje o klasach uczących się w systemie czteroletnim. 
2) Informacja o przygotowaniach tegorocznej Studniówki (studniówka w budynku 

szkoły, taniec polonez, zachowanie wymogów epidemiologicznych itp.). 
3) Informacja o rankingu Perspektyw: 8LO na 2. Miejscu w Wielkopolsce, przy 

czym najlepsze w wynikach matur; w rankingu ogólnopolskim 8LO spadło o 1 
miejsce) 

4) Informacja o rozliczeniu dofinansowania wniosków przez Radę Rodziców za I 
semestr, dotyczących zajęć dodatkowych. 

5) Informacja o funkcjonowaniu szkoły w czasie ferii 
6) Informacja o poszukiwaniu zastępstwa nauczyciela fizyki 

 
7. Wolne głosy i wnioski  
1) Pytanie o inne konieczne zastępstwa dotyczące nauczyciela fizyki 

 
8. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Protokół sporządziła  
Anna Romejko - Borkowska 


