
Protokół z 3. posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 24-11-2015 

 

W spotkaniu wzięli udział: 

 Dyrektor VIII LO – Marek Grefling 

 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) – Agata Herma-Ciemięga (2C), Danuta 

Skrzypczak (2E), 

◦ Przedstawiciele pozostałych rad oddziałowych: 

Renata Manikowska (1B), Anna Ruczaj-Staniecka (1E), Anna Kołeczek-Berczyńska (1G), Anna 

Sawicka-Chrapkowicz (3A), 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 2.zebrania RR w roku szkolnym 2015/2016 – jednogłośnie przyjęty 

bez uwag.  

3. Zgodnie z zaakceptowanym porządkiem obrad zostały przedstawione: 

a) Rozliczenie uchwał RR z 1. Zebrania: 

1. Kwota łączna zablokowana na realizację dotychczasowych uchwał = 46.973,80 zł 

2. Kwota rozliczona = 14.558,54 zł 

3. Kwota do rozliczenia w 2 półroczu = 26.875 zł 

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

= 4.027,15 zł 

b) Stan wpłat na RR: 

1. Łączna ilość wpłat w roku szkolnym 2015/2016 wg stanu na dzień 21-11-2015 

wynosi 42.935 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 = 3.865 zł.  DZIĘKUJEMY!!!  Klasa uzyskała zgodnie z 

regulaminem RR prawo do wykorzystania we własnym zakresie 20% wpłaconej na 

fundusz RR kwoty, dlatego 773zł zostanie w budżecie zarezerwowane na tą wypłatę.  

4. 2 z 21 klas wpłaciły kwoty poniżej 800 zł (3A, 3E). Klasa 3C przekroczyła próg 

1000 zł. Apelujemy do klas 3 o uzupełnienie wpłat ponieważ dodatkowe zajęcia 

przygotowujące do matury są dofinansowywane z budżetu RR 

5. Wpłaty pozostałych klas są na poziomie co najmniej 1.800 zł  

6. Deklaracje wpłat na RR są dostępne w sekretariacie szkoły 

7. 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 1/11/2015 w sprawie przyjęcia wniosku pedagoga szkolnego 

o zakup karty podarunkowej z okazji świąt dla ucznia.   
 Wnioskowana kwota 500 zł, RR jednogłośnie przyznała dofinansowanie w kwocie 

600 zł. 

  

 Podjęcie uchwały nr 2/11/2015 w sprawie przyjęcia wniosku pedagoga szkolnego 

o zakup karty podarunkowej z okazji świąt dla ucznia.   
 Wnioskowana kwota 300-400 zł, RR jednogłośnie przyznała dofinansowanie w kwocie 

400 zł. 

 

5. Wnioski Rodziców: 

a) W związku ze zbliżającymi się świętami RR zaproponowała zorganizowanie na terenie 

szkoły zbiórki dla rodzin uczniów naszej szkoły będących w potrzebie. Konieczny jest w 

tej sprawie kontakt z pedagogiem szkolnym, w celu ustalenia zakresu przydatnej dla 

tych rodzin pomocy.  

b) Rodzice zgłaszają, że w klasach akademickich (fizyka) jest kładziony zbyt mały nacisk 

na dodatkowe zajęcia na uczelni. 

 

6. Dyrektor poinformował o wydarzeniach bieżących: 

a) Wizycie delegacji z Kaliningradu 

b) Terminie kolejnego saloniku artystycznego (27-11-2015) 

c) Przedstawieniu Dziady (26-11-2015) 

d) Koncercie charytatywnym 

e) Próbnej maturze, która odbędzie się w dniach 11-14 stycznia 2016 

f) Studniówce  (16-01-2016) 

g) Zmianie wytycznych dotyczących sprzedaży szkolnym sklepiku (drożdżówki wróciły, 

kawa nie)   

h) Konkurs na dyrektora szkoły: 

1. W komisji konkursowej będą m.in.  

 Przedstawiciel ZZ Solidarność 

 Przedstawiciel RR  

2. Prośba o zgłaszanie propozycji i wniosków w zakresie strategii rozwoju szkoły na 

kolejnym zebraniu RR  

 

7. Wyznaczenie przedstawiciela RR do udziału w komisji konkursowej odbędzie się na 

kolejnym zebraniu RR. 

 

8. UWAGA! Kolejne zebranie RR odbędzie się 09-02-2016 (wtorek) g.17:00. 

Termin został zmieniony z uwagi na kolizję z organizacją zebrań z rodzicami 

 

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Dolata 

Sekretarz RR przy VIII LO w Poznaniu 

 


