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Protokół z I posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20.09.2022r. 

 

W spotkaniu wzięli udział:  

1.Dyrektor VIII LO – p.Marek Grefling 

2.Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów. 

3.Po sprawdzeniu listy obecności ustalono, że obecnych jest, poza p. Dyrektorem 24 rodziców 

uprawnionych do głosowania – przedstawicieli klas I-IV. 

4.Dyrektor Szkoły, p. M Grefling, powitał zebranych, następnie przedstawił porządek obrad. 

 Podjęcie uchwały nr 1/09/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad – przyjęto jednogłośnie. 

5. Przedstawienie przez  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Norberta Generowicza 

sprawozdania z kontroli finansów RR za rok szkolny 2021/2022.  

Podjęcie uchwały nr 2/09/2022 w sprawie absolutorium dla Zarządu RR oraz absolutorium dla 

Komisji Rewizyjnej– przyjęto jednogłośnie. 

6. Wybór władz RR na rok szkolny 2022/2023.  

Podjęcie uchwały nr 3/09/2022 w sprawie wyboru zarządu RR w składzie: 

Przewodniczący: p. Michał Szymbarewicz kl.3C - 23 głosy za, 1 wstrzymujący 

Wiceprzewodniczący : p. Sylwester Strzecha kl. 1F - 23 głosy za, 1 wstrzymujący 

Sekretarz - wysunięto dwie kandydatury: - p .Anna Stachowiak-Gauden kl. 1B – 15 głosów za, 

oraz  p. Gajewska-Kobus kl.2B – 7 głosów za;  większością głosów wybrano p. Annę Stachowiak-

Gauden 

skarbnik: p.Agata Herma-Ciemięga kl.2B - 23 głosy za, 1 wstrzymujący 

Podjęcie uchwały nr 4/09/2022 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej w składzie: 

Przewodniczący: p.Marta Stefko kl.2A – 23 głosy za, 1 wstrzymujący 

Członek: p.Anna Nawrocka kl.1A – 23 głosy za, 1 wstrzymujący 

Członek: p.Włodzimierz Łatyszew kl.3D – 23 głosy za, 1 wstrzymujący 

7. Przedstawienie przez Dyrektora Szkoły regulaminu działalności i obowiązków Rady 

Rodziców w VIII LO. 
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8.Omówienie przez Dyrektora Szkoły planu pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego w roku 

szkolnym 2022/2023 

Podjęcie uchwały nr 5/09/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy szkoły i nadzoru 

pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 – przyjęto jednogłośnie. 

9.Przejęcie przez nowego Przewodniczącego – p.Michała Szymbarewicza prowadzenia 

zebrania. Przedstawienie projektu budżetu RR na rok szkolny 2022/2023. Podkreślenie, że 

składki z funduszu RR przeznaczane są na potrzeby uczniów VIII LO i ich rozwój, a 20%, które 

wraca do klas przy zrealizowaniu ustalonego w regulaminie progu wpłat, powinno być 

przeznaczone na cele rozwijające inicjatywę u uczniów. W tym roku szkolnym zaproponowana 

składka roczna na fundusz RR wynosi 200,00 zł. 

Podjęcie uchwały nr 6/09/2022 w sprawie przyjęcia planu wydatków i wpływów RR  na rok 

szkolny 2022/2023 – przyjęto jednogłośnie. 

10. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 

1) wniosek nr 1 p.Joanny Jędrzejak o dofinansowanie przejazdu oraz biletów komunikacji 

miejskiej dla uczniów oraz opiekuna, biorących udział w VIII Kongresie Młodych Matematyków 

Polskich  w Łodzi w kwocie 1000,00 zł 

Podjęcie uchwały nr 7/09/2022 o dofinansowaniu przejazdu (Poznań –Łódź/ Łódź – Poznań) 

oraz biletów komunikacji miejskiej dla uczniów oraz opiekuna, biorących udział w VIII 

Kongresie Młodych Matematyków Polskich  w Łodzi w kwocie 1000,00 zł- przyjęto 

jednogłośnie  

2) Wniosek nr 2 p.Jolanty Adamskiej o dofinansowanie zakupu lektur do podstawy 

programowej oraz nowości wydawniczych do szkolnej biblioteki w kwocie 3000,00 zł 

Podjęcie uchwały nr 8/09/2022 o dofinansowanie zakupu lektur do podstawy programowej 

oraz nowości wydawniczych do szkolnej biblioteki w kwocie 3000,00 zł – przyjęto jednogłośnie 

w głosowaniu online. 

3) Wniosek nr 3 p.Anety Cierechowicz i p.Alicji Zimmer o dofinansowanie działalności koła 

teatralnego Proscenium oraz działającego przy nim Artystycznego Saloniku w kwocie 1500,00 

zł 

Podjęcie uchwały nr 9/09/2022 o dofinansowanie działalności koła teatralnego Proscenium 

oraz działającego przy nim Artystycznego Saloniku w kwocie 1500,00 zł – przyjęto większością 

głosów (92,3%) w głosowaniu online. 

4) wniosek nr 4  p.Iwony Nowińskiej-Karoń o wsparcie finansowe na zorganizowanie konkursu 

„Niedocenieni”  i zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w kwocie 600,00 zł 
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Podjęcie uchwały nr 10/09/2022 o wsparciu finansowym na zorganizowanie konkursu 

„Niedocenieni”  i zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w kwocie 600,00 zł – przyjęto 

jednogłośnie w głosowaniu online 

5) Wniosek nr 5 p.Barbary Pająk o sfinansowanie programu do nauki wymowy języka 

angielskiego „Say it right” w kwocie 120,00 zł 

Podjęcie uchwały nr 11/09/2022 o sfinansowaniu programu do nauki wymowy języka 

angielskiego „Say it right” w kwocie 120,00 zł – przyjęto większością głosów (92,3%) w 

głosowaniu online 

6) Wniosek nr 6 p.Katarzyny Nowak – Przewodniczącej Szkolnej Rady Uczniowskiej o 

sfinansowanie organizacji uroczystości „Adasie”2022 w kwocie ok. 900,00 zł 

Podjęcie uchwały nr 12/09/2022 o sfinansowanie organizacji uroczystości „Adasie”2022 w 

kwocie ok. 900,00 zł – przyjęto jednogłośnie w głosowaniu online 

7) Wniosek nr 7 p.Wojciecha Roszczyńskiego o sfinansowanie zajęć przygotowujących uczniów 

do udziału w Olimpiadzie Informatycznej w kwocie 50zł netto/h. 

Podjęcie uchwały nr 13/09/2022 o sfinansowanie zajęć przygotowujących uczniów do udziału 

w Olimpiadzie Informatycznej w kwocie 50zł netto/h - wniosek przyjęty większością głosów 

(53,8%) w głosowaniu online , skarbnik RR rezerwuje kwotę dla prowadzącego zajęcia - 50zł 

brutto/h, wniosek wymaga uzupełnienia i doprecyzowania ostatecznej kwoty brutto za 

godzinę zajęć na kolejne zebranie. 

8) Wniosek nr 8 p.dr Marzeny Wojciechowskiej-Nowak o dofinansowanie zajęć z chemii dla 

klasy 3EG odbywających się w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 w kwocie 740,74 zł 

Podjęcie uchwały nr 14/09/2022 o dofinansowanie zajęć z chemii dla klasy 3EG odbywających 

się w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 w kwocie 740,74 zł – przyjęto jednogłośnie w 

głosowaniu online 

9)wniosek nr 9 p.Aliny Gościniak o dofinansowanie warsztatów IKA (10-13.10.2022r.) w 

kwocie 1900,00 zł 

Podjęcie uchwały nr 15/09/2022 o dofinansowanie warsztatów IKA (10-13.10.2022r.) w 

kwocie 1900,00 zł – przyjęto większością głosów (92,3%) w głosowaniu online 

10)Wniosek nr 10 p.Elwiry Pawlęty w imieniu nauczycieli wychowania fizycznego o 

dofinasowanie udziału młodzieży w ligach sportowych i zakupu drobnego sprzętu sportowego 

w kwocie 1200,00 zł 

Podjęcie uchwały nr 16/09/2022 o dofinasowanie udziału młodzieży w ligach sportowych i 

zakupu drobnego sprzętu sportowego w kwocie 1200,00 zł – przyjęto większością głosów 

(76,9%) w głosowaniu online. 
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11)Wniosek nr 11 p.Elwiry Pawlęty o wsparcie finansowe na zakup profesjonalnego fantoma 

do ćwiczeń RKO w kwocie 2348,00 zł 

Podjęcie uchwały nr 17/09/2022 o wsparcie finansowe na zakup profesjonalnego fantoma do 

ćwiczeń RKO w kwocie 2348,00 zł – przyjęto większością głosów (92,3%) w głosowaniu online. 

12) Wniosek nr 12 p.Danuty Hassy o sfinansowanie zakupu 50 szt. komputerowej wersji 

badania skłonności zawodowych  w kwocie 1750,00 zł 

Podjęcie uchwały nr 18/09/2022 o sfinansowanie zakupu 50 szt. komputerowej wersji badania 

skłonności zawodowych w kwocie 1750,00 zł – przyjęto większością głosów (61,5%) w 

głosowaniu online. 

13) wniosek nr 13 p.Dyrektora Marka Greflinga o sfinansowanie nagród dla wyróżniających się 

uczniów w roku szkolnym 2022/2023 w kwocie 11000,00 zł 

Podjęcie uchwały nr 19/09/2022 o sfinansowaniu nagród dla wyróżniających się uczniów w 

roku szkolnym 2022/2023 w kwocie 11000,00 zł – przyjęto jednogłośnie w głosowaniu online. 

14) wniosek nr 14 p.Dyrektora Marka Greflinga o sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych w roku 

szkolnym 2022/2023 w kwocie 47946,08 zł 

Podjęcie uchwały nr 20/09/2022 o sfinansowaniu zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 

2022/2023 w kwocie 47946,08 zł – przyjęto większością głosów (92,3%) w głosowaniu online 

15) wniosek nr 15 p.Aleksandry Radziszewskiej o sfinansowanie dodatkowych zajęć z języka 

polskiego dla dwóch klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023. 

Wniosek został odrzucony, ponieważ był zdublowany,  godziny realizacji zajęć zostały ujęte we 

wniosku zbiorczym na zajęcia pozalekcyjne i przegłosowany większością głosów (pkt14) w 

głosowaniu online 

16) wniosek nr 16 p.Alicji Zimmer o sfinansowanie nagród dla zwycięzców Szkolnego Konkursu 

Recytatorskiego w kwocie 400,00 zł 

Podjęcie uchwały nr 21/09/2022 o sfinansowanie nagród dla zwycięzców Szkolnego Konkursu 

Recytatorskiego w kwocie 400,00 zł – przyjęto jednogłośnie w głosowaniu online 

 

 

 

 

11.Wolne głosy i wnioski 
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Nie zgłoszono 

         Protokół sporządziła 

Barbara Piotrowska 

 

Przewodniczący Rady Rodziców 

 

 

 

        Michał Szymbarewicz 
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