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Protokół z II posiedzenia Rady Rodziców przy VIII LO im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu z dnia 18.10.2022r. (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, 21 rodziców uprawnionych do głosowania – 

przedstawicieli klas I-IV.  

 

1. Pan Michał Szymbarewicz - Przewodniczący RR powitał zebranych i 

przedstawił porządek obrad. Podjęto  uchwałę nr 1/10/2022 w sprawie przyjęcia 

porządku obrad - przyjęto jednogłośnie. 

2. Omówienie protokołu z I Posiedzenia Rady z dnia 20.09.2022 r. 

Przewodniczący RR wyjaśnił, że we wniosku nr   7  pan prof. Roszczyńskiego -

podał w nim kwotę netto- faktycznie podana i przegłosowana już kwota była  

kwotą brutto. 

 

Przewodniczący RR wyjaśnił, że w uchwale nr 20/09/2022 dla obliczenia    kwoty 

dofinasowania zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023 w kwocie 

47946,08 zł  przyjęto stawkę godzinową nauczyciela dyplomowanego a nie 

mianowanego. Uwzględniono stawkę nauczyciela dyplomowanego z dnia 01 

wrzesień 2022. 

 

3. Propozycja zmiany rodzaju konta RR w banku PKP BP na konto dla organizacji 

non- profit. Dotychczasowy roczny koszt prowadzenia konta to 630 zł ( tj, 1.30 

zł za przelew zewnętrzny, opłata za prowadzenie rachunku - miesięcznie 28 zł). 

Zmiana rodzaju konta na konto typu non-profit pozwoli zaoszczędzić RR około 

200 zł rocznie (Prowadzenie miesięczne konta to 5 zł, przelew zewnętrzny to 8 

zł przelew wewnętrzny – 0 zł). Numer konta RR nie ulegnie zmianie. Propozycję 

przegłosowano jednogłośnie. (wniosek nr 18 -> Uchwała nr 2/10/2022) 

4. Propozycja przejścia na rozliczenia bezgotówkowe w RR. Ustalono, że 

rozliczenia RR będą wyłącznie bezgotówkowe, natomiast rozliczenia gotówkowe 

będą możliwe wyłącznie w szczególnych wypadkach,  na wniosek i dla takiego 

rozliczenia każdorazowo konieczna będzie uchwała Rady Rodziców. Dla zmiany 

formy rozliczeń niezbędna jest modyfikacja   art. 25 Regulaminu Rady Rodziców  
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Propozycja zmiany regulaminu zostanie  przedstawiona odnośnie głosowania on-

line do najbliższego spotkania RR. 

 

5. Przedstawiono pod dyskusję  kwestię powtórzenia głosowania on-line z 

poprzedniej RR ze względu na fakt, że  część osób nie zapoznało się z różnych 

przyczyn z  formularzem głosowań. Przedstawiono wstępną propozycję zmiany 

regulaminu w zakresie głosowania odwrotnego.( art. 18. Regulaminu).  

 

Przedstawiono propozycje zwiększenia ilości kanałów w komunikacji  

wewnętrznej w RR  dodatkowo na aplikację Whatsapp celem ułatwienia dyskusji  

 

Wniosek o powtórzenie głosowań oraz o zwiększenie ilości kanałów w 

komunikacji wewnętrznej w RR nie zyskały akceptacji RR. Uchwała nr 

3/10/2022 

 

Przewodniczący przedstawi szczegółową propozycję zmiany regulaminu RR w 

zakresie głosowania odwrotnego i zostanie ona poddana głosowaniu na 

najbliższym spotkaniu Rady Rodziców w dniu 22.11.2022. 

 

 

1. Analiza aktualnego stanu finansów Rady – informacja pani księgowej. 

Od 01 września 2022 wpłynęło 53 % planowanych rocznych wpływów do RR i 

100% pokrycia na wnioski już przegłosowane. Płynność finansowa RR jest 

zachowana. 

2. Rozpatrzenie bieżących wniosków o dofinansowanie ze środków  

Rady Rodziców. 

Wniosek nr 17 o dofinansowanie studniówki. Głosowanie zostało przełożone na 

kolejne zebranie Radę Rodziców. 

3. Informacje pana dyrektora o aktualnych wydarzeniach w szkole. 

a) „Adasie” 

b) Tydzień Informatyki 

c) Europejski Dzień Języków 

d) dystrybucja tabletek jodku potasu w szkołach poznańskich 

4. Wolne głosy i wnioski 

a) Wieszaki w toaletach. 

b) Studniówka – omówienie aktualnych problemów 
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5. Zakończenie Posiedzenia Rady. 

 

        

 

  Michał Szymbarewicz                            

         Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców VIII LO 

 

 

 

 

 

 

   Protokolant - Sekretarz RR  

Anna Stachowiak-Gauden 
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