
Protokół z 2. posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 27-10-2015 

 

W spotkaniu wzięli udział: 

 Dyrektor 8LO – Marek Grefling 

 Księgowa  8LO – Renata Behrendt? 

 Przedstawiciele Rad Oddziałowych Rodziców: 

◦ Przewodniczący RR (2015/2016) – Leszek Tomaszyk (3E), 

◦ Wiceprzewodnicząca RR (2015/2016) – Katarzyna Kolska-Bróździak (1A) 

◦ Sekretarz RR (2015/2016) – Agnieszka Dolata (2A), 

◦ Skarbnik RR (2015/2016) – Joanna Grabarczyk (3G),  

◦ Komisja Rewizyjna  RR (2015/2016) – Ryszard Pietrzak (1D), 

◦ Przedstawiciele pozostałych rad oddziałowych: 

Renata Manikowska (1B), Marzena Banasiak-Mrozek (1C), Anna Ruczaj-Staniecka (1E), 

Małgorzata Modrzejewska-Kaczmarek (1F), Anna Kołeczek-Berczyńska (1G), Krystyna Rakowska 

(2B), Monika Nowicka (2F), Anna Sawicka-Chrapkowicz (3A), Andrzej Dąbrowski (3B), Ludmiła 

Jabłońska (3C), Wiesław Gil (3D), Jacek Graczyk (3F). 

  

 

1. Zebranie rozpoczął przewodniczący RR, który powitał zebranych i zaproponował porządek 

obrad. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

2. Odczytanie protokołu z 1.zebrania RR w roku szkolnym 2015/2016  

a) Z punktu 9. został wykreślony podpunkt d) o zatrudnieniu nowego wicedyrektora. 

b) W punkcie 11. Doprecyzowana został ilość dni wycieczek w klasach 2 (kilkudniowa 

oznacza 3dni dydaktyczne +  weekend)  

c) RR ponawia prośbę do Pań bibliotekarek o przygotowanie listy książek potrzebnych w 

bibliotece i umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły oraz przedstawienie raportu 

z wykorzystania obecnych zasobów bibliotecznych. 

d) RR ponawia prośbę o przekazanie liczby uczniów (w podziale na klasy) korzystających 

z dofinansowanych przez RR (w kwocie 3.000 zł) dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 

przygotowujących uczniów do startu w konkursach matematycznych.  

3. Zgodnie z zaakceptowanym porządkiem obrad zostały przedstawione: 

a) Rozliczenie uchwał RR z 1. Zebrania: 

1. Kwota łączna zablokowana na realizację dotychczasowych uchwał = 45.170 zł 

2. Kwota rozliczona = 10.839,90 zł 

3. Kwota do rozliczenia w 2 półroczu = 26.775 zł 

4. Saldo RR (uwzględniając blokadę na wszystkie dotychczasowe zobowiązania) 

= minus 1.647,18 zł 

b) Stan wpłat na RR: 

1. Łączna ilość wpłat w roku szkolnym 2015/2016 wg stanu na dzień 24-10-2015 

wynosi 35.495 zł 

2. Bardzo dziękujemy rodzicom za wpłaty na fundusz RR i skarbnikom za 

dotychczasową współpracę.  

3. Na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa 1E, ponieważ osiągnęła najwyższy 

poziom wpłat na RR = 3.715zł.  DZIĘKUJEMY!!!   



4. 4 z 21 klas wpłaciły kwoty poniżej 800 zł (1G, 3A, 3C, 3E). 

5. Deklaracje wpłat na RR są dostępne w sekretariacie szkoły. 

6. Zachęcamy przedstawicieli i skarbników rad oddziałowych do przypominania 

rodzicom o wpłatach na RR (poprzez dziennik elektroniczny i mailowo), ponieważ 

leży to bezpośrednio w interesie naszej młodzieży.  

4. Podjęcie uchwały nr 1/10/2015 w sprawie przyjęcia wniosku nauczyciela matematyki o 

zwrot kosztów podróży reprezentacji szkolnej na 1 Ogólnopolski Turniej 

Matematyczny, który odbył się w Gdańsku.   
 Wnioskowana kwota 403,80 zł, RR przyznała jednogłośnie dofinansowanie 

w całkowitej wysokości. 

 Wniosek wywołał  dyskusję o możliwościach organizacji konkursów na terenie szkoły. 

Za nisko kosztowe można uznać ligi: matematyczną i historyczną, na biologię i chemię 

są wymagane wysokie nakłady finansowe, co jest przyczyną iż takie ligi się nie 

odbywają. Rodzice wysunęli pomysł poszukiwania sponsora wśród znanych firm 

działających w tych branżach. Inicjatywa należy do Dyrektora szkoły.  

5. Podjęcie uchwały nr 2/10/2015 w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie 

indywidualne z funduszu RR na rok szkolny 2015/2016. 

 prośba pedagoga szkolnego o sfinansowanie obiadów w kwocie 200 zł miesięczne 

(decyzją Rady Rodziców została zarezerwowana w budżecie kwota zapewniająca 

wsparcie w I semestrze).  

 Temat wsparcia rodziny powinien zostać przekazany np. Fundacji rodzin wielodzietnych 

w celu stworzenia subkonta i możliwości przekazywania 1%  

 Rodzice wyszli propozycją zgłoszenia tej rodziny i pozostałych rodzin wspomaganych 

przez RR i pedagoga szkolnego do Szlachetnej Paczki. 

6. Podjęcie uchwały nr 3/10/2015 w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie 

wymiany międzynarodowej Kaliningradem z funduszu RR na rok szkolny 2015/2016. 

 prośba nauczycielki j.rosyjskiego o wsparcie finansowe organizacji pobytu młodzieży 

rosyjskiej w Poznaniu w kwocie 1.000 zł (decyzją Rady Rodziców została jednogłośnie 

zarezerwowana w budżecie kwota 800 zł).  

7. Dyrektor poinformował o: 

a) przebiegu Tygodnia Informatyki 

b) organizacji Dnia Nauczyciela i pamiątkowych nagrodach co roku przyznawanych :  

1. nauczycielom przez uczniów „Adasie 2015”,  

2. nauczycielom przez Prezydenta Miasta, 

3. uczniom przez Ministra Edukacji Narodowej 

c) przeprowadzonej analizie losów ubiegłorocznych absolwentów – 3 osoby studiują za 

granicami Polski, 85% absolwentów kontynuuje naukę na Poznańskich uczelniach, brak 

danych o 13 osobach.   

Razem absolwenci 2015 studiujący: 

L.p. Uczelnia IIIa 

 

IIIb 

 

IIIc 

 

IIId 

 

IIIe 

 

IIIf 

 

IIIg 

 

Liczba przyjętych 

1. Uniwersytet Muzyczny 1  1     2 

2. AWF      2  2 

3. PP 27 20 17 3 5 2 19 92 

4. Uniwersytet Ekonomiczny 4 1 3 13  1  22 

5. UAM  4 4 6 5 2 9 30 

6. Uniwersytet Medyczny     11 14  25 

7. Uniwersytet Przyrodniczy    1 2 3  6 

8. Uczelnie poza Poznaniem 1 5 2 1 2 5 1 17 

 Razem: 33 30 27 24 25 29 30 197 



d) wynikach odbywających się w szkole prawyborów „Młodzi głosują”  

e) przeprowadzanym procesie oceny pracy dyrektora w związku ze zbliżającym się 

końcem kadencji 

f) planach zakończenia remontu szkoły  

g) bardzo ciekawej Gali Projektów Chemicznych (20 listopada 2016) 

h) obchodach Dnia Patrona (26 listopada 2016) w 160 rocznicę śmierci 

i) regularnie aktualizowanej i wzbogacanej stronie internetowej szkoły 

j) propozycji zainstalowania przez Aquanet ogólnie dostępnych poideł na terenie szkoły i 

przyczynach jej odrzucenia (Sanepid w Poznaniu nie potwierdził, że woda z kranu jest 

zdatna do picia bez przegotowania) 

k) chęci ożywienia działalności Stowarzyszenie Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków 

VIII Liceum Ogólnokształcącego „Ósemka to My (e-mail: 

stowarzyszenie@lo8.poznan.pl, KRS 0000496190), które powstało z okazji obchodów 

90-lecia szkoły. 

8. Uwagi i Wnioski RR: 

a) przeprowadzenie zajęć uczących technik efektywnego uczenia. 

 

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Dolata 

Sekretarz RR przy 8LO w Poznaniu 

 

mailto:stowarzyszenie@lo8.poznan.pl

