
Protokół  

z   

pierwszego posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 22-09-2015 

 

W spotkaniu wzięli udział: 

 Dyrektor 8LO – Marek Grefling 

 Księgowa  8LO – Renata Behrendt 

 Przedstawiciele Rad Oddziałowych Rodziców: 

◦ Przewodniczący RR (2014/2015) – Leszek Tomaszyk (3E), 

◦ Wiceprzewodnicząca i sekretarz RR (2014/2015) – Agnieszka Dolata (2A), 

◦ Skarbnik RR (2014/2015) – Joanna Grabarczyk (3G),  

◦ Komisja Rewizyjna  RR (2014/2015) –Danuta Skrzypczak (2E), 

◦ Przedstawiciele pozostałych rad oddziałowych: 

Katarzyna Kolska-Bróździak (1A), Renata Manikowska (1B), Marzena Banasiak-Mrozek (1C), 

Anna Schmidt-Fic (1D), Anna Ruczaj-Staniecka (1E), Jolanta Bańczerowska (1F), Anna Kołeczek-

Berczyńska (1G), Krystyna Rakowska (2B), Agata Herma-Ciemięga (2C), Monika Nowicka (2F), 

Anna Sawicka-Chrapkowicz (3A), Andrzej Dąbrowski (3B), Ludmiła Jabłońska (3C), Wiesław Gil 

(3D), Beata Debczyńska (3F) – w zastępstwie za Jacka Graczyka. 

  

1. Zebranie rozpoczął dyrektor szkoły, który powitał zebranych i zaproponował porządek 

obrad. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

2. Zgodnie z zaakceptowanym porządkiem obrad zostały przedstawione: 

a) sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2014/2015 – przyjęte bez uwag 

b) harmonogram posiedzeń RR na rok szkolny 2015/2016   

3. Podjęcie uchwały nr 1/09/2014 w sprawie ustalenia harmonogramu spotkań RR  

w roku szkolnym 2015/2016 
4. Księgowa RR przedstawiła rozliczenie roku szkolnego 2014/2015: 

a) 28zł – miesięczny koszt prowadzenia konta RR 

b) 200zł – miesięczny koszt usług księgowych RR 

c) Saldo konta RR na dzień 1-09-2015 8059,85zł 

d) Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną  

i przyjęte jednogłośnie przez zebranych. 

5. Wybory Prezydium RR na rok szkolny 2015/2016: 

a) Przyjęto tryb głosowania JAWNY, STOPNIOWY (przy jednym głosie wstrzymującym) 

b) Przewodniczącym został Leszek Tomaszyk (3E) – 15 głosów za na 19 uprawnionych do 

głosowania 

c) Wiceprzewodniczącą została Katarzyna Kolska (1A) – 14 głosów za na  

19 uprawnionych do głosowania 

d) Sekretarzem została Agnieszka Dolata (2A) – 17 głosów za na 19 uprawnionych do 



głosowania 

e) Skarbnikiem została Joanna Grabarczyk (3G) – 18 głosów za na 19 uprawnionych do 

głosowania 

6. Wybory Komisji Rewizyjnej 

a) Przewodniczącą została Agata Ciemięga (2C) – jednogłośnie 

b) W skład komisji weszli: Danuta Skrzypczak (2E), Ryszard Pietrzak (1D) – jednogłośnie 

7. Podjęcie uchwały nr 2/09/2015 w sprawie ustalenia składu Prezydium Rady Rodziców 

oraz Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2015/2016 
8. Wybory księgowej RR. W związku z brakiem osób chcących się podjąć regularnego 

rozliczania działań RR prowadzenia ewidencji na rachunku bankowym, w drodze 

głosowania jawnego (przy 2 głosach wstrzymujących) została utrzymana opcja prowadzenia 

księgowości RR przez Księgową VIIILO p. Renatę Behrendt. 

9. Dyrektor poinformował o: 

a) Podjętych działaniach w związku ze zmianami dotyczącymi sprzedaży żywności  

na terenie szkoły.  

b) Planowanym zakupie komputerów poleasingowych – ok 20 szt., koszt ok. 20 tys. zł  

c) Planowanym remoncie podłogi w Sali gimnastycznej przy ul. Cegielskiego 

(przewidywany koszt o. 40 tys. zł)` 

d) Diagnozie przygotowania do matur 

e) Planie kontroli 

f) Ocenach nauczycieli 

g) Dzienniku Elektronicznym – co roku udoskonalanym 

h) Nowo zatrudnionych nauczycielach 

i) Projekcie ewaluacji wewnętrznej 

j) Wynikach Matur 

k) Prowadzonym monitoringu relacji między uczniami  

l) Psychologii uczenia się i roli stresu w szkole 

m) Uroczystościach związanych z Patronem Szkoły 

n)  Planach uroczystości szkolnych – wykaz dostępny na stronie www  

o) Zasadach organizowania wycieczek szkolnych:  

1. Klasy 1 – 1 dniowa wycieczka integracyjna we wrześniu 

2. Klasy 2 – kilkudniowa wycieczka integracyjna w czerwcu 

3. Klasy 3 – brak wycieczki integracyjnej (tylko 1 dniowa do Częstochowy – przed 

maturą) 

p)  Wycieczkach edukacyjnych zgłaszanych przez nauczycieli przedmiotowych 

q) Planie stworzenia symbolu szkoły – pamiątkowa zawieszka dla dziewcząt i przypinka 

dla chłopców 

r) Możliwości zakupu Oryginalnych Bluz Szkolnych rozprowadzanych przez Szkolną 

Radę Uczniowską 

10. Przedstawiciele klas 3 zostali poproszeni o pozostanie po zebraniu w celu przedyskutowania 

tematu organizacji studniówki. 

11. Budżet RR na rok szkolny 2015/2016: 

a) 638 uczniów => wpłaty po 150zł => 95,7 tys. zł 

b) Zakładany w budżecie 50% poziom wpłat => 47 850zł 

c) Potrzeby szkoły 35% 

d) Plan przyjęty jednogłośnie 

e) Stan konta RR na dzień 22-09-2015 > 31 tys. zł 

12. Podjęcie uchwały nr 3/09/2015 w sprawie ustalenia Preliminarza wydatków RR na rok 

szkolny 2015/2016 (jednogłośnie) 

13. Podjęcie uchwały nr 4/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosków dyrektora szkoły  

o dofinansowania z funduszu RR na rok szkolny 2015/2016 
a) prośba o sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych (naukowych, sportowych i patriotycznych) 



w kwocie 17.000 zł (7.770 zł w I semestrze i 7230 zł w 2 semestrze). Zajęcia 

pozalekcyjne będą się odbywały w grupach po minimum 10 osób (przyjęta 

jednogłośnie). Godziny tzw. Karciane wykorzystywane są na przygotowywanie uczniów 

do udziału w Olimpiadach. 

b) prośba o sfinansowanie nagród dla uczniów wyróżniających się w kwocie 7.100 zł 

(przyjęta jednogłośnie) 

c) prośba o sfinansowanie zajęć sportowych podczas wakacji zimowych 2016 w kwocie 

2.775,20 zł (przyjęta jednogłośnie) 

d) prośba o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do startu  

w konkursach matematycznych w kwocie 3.000 zł. Zajęcia pozalekcyjne będą dostępne 

za darmo dla wszystkich uczniów 8LO i będą się odbywały w grupach po minimum  

10 osób (przyjęta jednogłośnie) Na kolejne zebranie 27-10-2015 Dyrektor ma 

przekazać listę uczniów korzystających z tych zajęć (w podziale na klasy). – należy 

zmotywować klasy 2B i 1B do wpłat na fundusz RR, gdyż uczniowie tych klas będą 

głównymi beneficjentami tego dofinansowania.  

14. Podjęcie uchwały nr 5/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie 

indywidualne z funduszu RR na rok szkolny 2015/2016. 

 prośba pedagoga szkolnego o comiesięczne dofinansowanie obiadów w szkole  

w kwocie do 135 zł miesięcznie (przyjęta jednogłośnie). 

15. Podjęcie uchwały nr 6/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie 

indywidualne z funduszu RR na rok szkolny 2015/2016. 

 prośba pedagoga szkolnego o comiesięczne sfinansowanie kosztów pobytu rodzeństwa 

w bursie szkolnej w kwocie 460 zł/osobę miesięcznie (decyzją Rady Rodziców została 

zarezerwowana w budżecie kwota zapewniająca wsparcie w I semestrze). Temat 

wsparcia rodziny powinien zostać przekazany przez szkołę do Centrum Pomocowego. 

16. Podjęcie uchwały nr 7/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie 

indywidualne z funduszu RR na rok szkolny 2015/2016. 

 prośba pedagoga szkolnego o comiesięczne dofinansowanie dojazdów (PEKA = 185 zł) 

i obiadów w szkole w kwocie do 135zł miesięcznie (przyjęta jednogłośnie). 

17. Podjęcie uchwały nr 8/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku Szkolnej Rady 

Uczniowskiej o dofinansowanie udziału reprezentacji szkoły w 4-dniowej 12.  

Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży we Wrocławiu.  

 Koszt udziału 1 osoby = 250zł  + koszty dojazdu. Szkołę będzie reprezentować  

5 osób (przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym). 

18. Podjęcie uchwały nr 9/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku nauczyciela chemii  

o dofinansowanie organizacji międzyszkolnej IV Akademii Projektów Chemicznych.  

 Wnioskowana kwota 800zł zostanie przeznaczona m.in. na zakup nagród, kwiatów  

i dyplomów (przyjęta jednogłośnie). 

19. Podjęcie uchwały nr 10/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku nauczyciela j. polskiego, 

opiekuna koła teatralnego PROSCENIUM o dofinansowanie działalności koła.  

 Wnioskowana kwota 1500zł, RR przyznała dofinansowanie w wysokości 1000 zł 

(przyjęta jednogłośnie). 

20. Podjęcie uchwały nr 11/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku uczennicy klasy 3E  

o dofinansowanie zakupu nagrody głównej w grze miejskiej.  

 Wnioskowana kwota 260zł, zostanie przeznaczona na wyjście do kina zwycięskiej  

klasy (przyjęta jednogłośnie).  

21. Podjęcie uchwały nr 12/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku bibliotekarek  

o dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej.   

 Wnioskowana kwota 4000 zł, RR przyznała dofinansowanie w wysokości 2000 zł 

(przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym). 

 RR prosi bibliotekarki o przygotowanie listy książek potrzebnych w bibliotece  

i umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły oraz przedstawienie raportu  



z wykorzystania obecnych zasobów bibliotecznych. 

22. Podjęcie uchwały nr 13/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku Szkolnej Rady 

Uczniowskiej o dofinansowanie organizacji szkolnej gali ADASIE 2015 oraz innych 

imprez szkolnych.  

 Wnioskowana kwota 600zł, RR przyznała dofinansowanie w całej wysokości  

(przyjęta jednogłośnie). 

23. Podjęcie uchwały nr 14/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku opiekunów klas IKA  

o dofinansowanie organizacji szkolnych warsztatów programistycznych.  

 Wnioskowana kwota 1200zł, RR przyznała dofinansowanie w całej wysokości  

(przyjęta jednogłośnie). 

24. Podjęcie uchwały nr 15/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku opiekunki szkolnego 

Klubu Ośmiu o dofinansowanie działalności.  

 Wnioskowana kwota 400zł, RR przyznała dofinansowanie w całej wysokości  

(przyjęta jednogłośnie). 

25. Podjęcie uchwały nr 16/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku nauczycielki  

j. angielskiego o dofinansowanie organizacji międzyszkolnego konkursu 

recytatorskiego.  

 Wnioskowana kwota 1800zł, RR przyznała dofinansowanie w wysokości 1000 zł 

(przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym). 

26. Podjęcie uchwały nr 17/09/2015 w sprawie przyjęcia wniosku nauczycieli WF  

o sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz kosztów wpisowego do lig.  

 Wnioskowana kwota 7660zł, RR przyznała dofinansowanie w wysokości 3000 zł 

(przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym). 

 

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Dolata 

Sekretarz RR przy VIIILO w Poznaniu 

 


