
Protokół z 4. posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 05-01-2016 

 

W spotkaniu wzięli udział: 

 Dyrektor 8LO – 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), Marzena Banasiak-Mrozek (1C), Ryszard Pietrzak (1D), Anna Ruczaj-

Staniecka (1E), Jolanta Bańczerowska (1F), Anna Kołeczek-Berczyńska (1G), Krystyna Rakowska 

(2B), Krystyna Przybylska (3A), Wiesław Gil (3D), Jacek Graczyk (3F). 

  

 

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

obrad. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

2. Dyrektor wyjaśnił przyczynę zmiany terminu zebrania. W związku z ogłoszeniem Konkursu 

na Dyrektora 8 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu na dzień 10 lutego 2016, do 

sekretariatu wpłynęło pismo z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, skierowane do 

RR, w którym jesteśmy proszeni o wyznaczenie 2 przedstawicieli Rady Rodziców (główny i 

rezerwowy) do udziału w pracach komisji konkursowej.  

3. Odczytanie protokołu z 3.zebrania RR w roku szkolnym 2015/2016 – jednogłośnie przyjęty  

4. Zgodnie z zaakceptowanym porządkiem obrad zostały przedstawione: 

a) Rozliczenie uchwał RR: 

1. Kwota łączna zablokowana na realizację dotychczasowych uchwał = 48.373,80 zł 

2. Kwota rozliczona = 17.525,12 zł 

3. Kwota do rozliczenia w 2 półroczu = 26.875 zł 

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

= 4.476,45 zł 

5. Ad. Uchwała 6/09/2016 – W związku z wydatkami przekraczającymi kwotę 

uchwaloną o 654 zł p. pedagog i p. księgowa proszone są o rzetelne sprawdzenie 

przyczyn i przedstawienie RR szczegółowych wyliczeń. 
b) Stan wpłat na RR: 

1. Łączna ilość wpłat w roku szkolnym 2015/2016 wg stanu na dzień 31-12-2015 

wynosi 44.620 zł 

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

dotychczasową współpracę.  

3. 1 z 21 klas wpłaciła kwotę poniżej 700 zł (3E). Klasa 3A przekroczyła próg 900 zł, 

klasa 3C osiągnęła poziom 1080 zł.  

4. Ponownie 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 nie niższym niż 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.  

8. Prośba do p. księgowej o jak najszybsze przedstawienie do imiennych list 

wpłacających na RR wraz z kwotami (dla każdej klasy oddzielnie) celem 

szczegółowej weryfikacji deklaracji składanych przez rodziców na początku roku 

szkolnego.  

5. Podsumowanie przebiegu świątecznej zbiórki dla potrzebujących: 

a) Zbiórka spotkała się z szerokim odzewem ze strony uczniów i nauczycieli, każda klasa 

przeprowadziła zbiórkę w ustalonym przez pedagoga (z rodzinami potrzebującymi) 

zakresie.  

b) Wsparcie dotarło do rodzin, które tego rzeczywiście bardzo potrzebowały – beneficjenci 

dziękują RR za okazaną pomoc.  

c) Planowane jest regularne przeprowadzanie takich akcji. Dłuższy czas zbiórki i szersza 

reklama (dotarcie z informacją do rodziców, sponsorów) pozwoli w przyszłości na 

zwiększenie efektywności pomocy.  
d) Ponadto w niektórych klasach wprowadzono zwyczaj, że uczniowie zamiast robienia 

sobie nawzajem prezentów przekazywali dary na konkretne cele instytucjom i 

organizacjom społecznym. 

6. RR otrzymała oficjalne podziękowania (wraz z rozliczeniem) za dofinansowanie Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Adama Mickiewicza („Mickiewicz na językach”). Konkurs spotkał 

się z dużym zainteresowaniem również uczniów z innych szkół i odzewem ze strony 

kolejnych sponsorów. Gratulujemy sukcesu! 

7. Szkolna Rada Uczniowska przygotowała projekt pamiątkowej odznaki dla absolwentów w 

formie przypinanej poziomej 8-semki. Poszukiwany jest wykonawca zamówienia (min. 

600 szt.). Zbierane są oferty cenowe. Jeżeli wśród rodziców są osoby mające możliwości 

wykonania takiego zamówienia proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły 

i przedstawienie oferty.  

Odznaki mają być przekazywane wszystkim tegorocznym i przyszłym absolwentom, a w 

związku z długoletnią tradycją szkoły chcemy umożliwić zakup takich odznaczeń osobom, 

które znacznie wcześniej kończyły 8LO, podczas zjazdów absolwentów. 

8. W związku z powołaniem w 2015r. ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) i jego 

zaleceniami w styczniu 2016 zostanie przeprowadzona akcja zbierania zgód rodziców 

na prezentowanie wizerunku uczniów m.in. na stronie internetowej szkoły.  

Od 2016 r przyszłości zgoda taka będzie zbierana w ramach procesu zapisywania do szkoły.  

9. Podjęcie uchwały nr 1/01/2016 w sprawie przyjęcia wniosku Szkolnej Rady 

Uczniowskiej o wsparcie finansowe organizacji II Artystycznego Pojedynku 

Walentynkowego.   
 Wnioskowana kwota 400 zł na zakup nagród, RR jednogłośnie przyznała 

dofinansowanie 

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

kontynuację dofinansowania indywidualnego z funduszu RR na rok szkolny 2015/2016.   

 prośba pedagoga szkolnego o dalsze comiesięczne sfinansowanie kosztów pobytu 

rodzeństwa w bursie szkolnej w kwocie 460zł/osobę miesięcznie (wcześniejszą decyzją 

Rady Rodziców została zarezerwowana w budżecie kwota zapewniająca wsparcie w I 

semestrze – wymagająca szczegółowego rozliczenia z uwagi na przekroczenie kwoty 

zarezerwowanej w budżecie). Rada rodziców jednogłośnie przyznała dofinansowanie 

do końca marca, zobowiązując jednocześnie p. pedagog do bardzo aktywnego 

zaangażowania wszelkich instytucji pomocowych (takich jak Caritas, Pomoc Socjalna,  

Opieka Społeczna, Fundacja Wielkiej Rodziny, Szlachetna paczka, Przekazywanie 1%, 



itd.). Pani Katarzyna Kolska-Bróździak zaoferowała swoją pomoc w tym zakresie 

prosząc o bezpośredni kontakt z p. pedagog.  

 

11. Podjęcie uchwały nr 3/01/2016 w sprawie przyjęcia wniosku psychologa szkolnego o 

dofinansowanie organizacji wystawy przybliżającej problematykę niepełnosprawności.  
a) Wnioskowana kwota 105zł na wydruk zdjęć została przyznana większością głosów (8-

za, 2-przeciw, 6-wstrzymujących) 

 

12. Wnioski Rodziców: 

a) Rodzice zwracają uwagę na brak klasowych wyjść do teatru, opery, na koncerty czy do  

innych miejsc kultury w celu poszerzania horyzontów (tylko nieliczni nauczyciele się 

tego podejmują) – prośba do Dyrekcji o systemowe wprowadzenie regularnych wyjść 

klasowych minimum 1x w semestrze. 

b) Rodzice wnioskują o zwiększenie kontaktu uczniów z językiem angielskim poprzez 

wprowadzenie zajęć tematycznych w tym języku, wprowadzenie tzw. „native 

speakerów” czy organizację anglojęzycznych wykładów. 

 

13. Dyrektor poinformował o wydarzeniach bieżących: 

a) Jasełka 

b) Podsumowanie wyników półrocznych:  

najwyższa średnia klasowa to 4,59 a tylko 4 klasy mają średnią poniżej 4,0 

c) Próbna matura (11-14 stycznia 2016) 

d) Zebrania z rodzicami są zaplanowane na 12-01-2016 

e) Studniówka odbędzie się na Politechnice 16-01-2016 

f) W styczniu są ferie zimowe 

g) Pojedynek Walentynkowy (16-02-2016) 

h) Koncert – zbiórka na zakup nowego fortepianu dla szkoły (25-02-2016) - podczas 

koncertu będą sprzedawane cegiełki.  Koszt fortepianu to kwota ok. 37 tys. zł. 

i) Termin kolejnego saloniku artystycznego (26-02-2016) 

j) W związku z Konkursem na dyrektora szkoły (10-02-2016) p. Marek wyjaśnił procedurę 

konkursową. 

 

14. Dyrektor opuścił salę obrad RR o godzinie 19:00  

 

15. Wyznaczenie przedstawiciela RR do udziału w komisji konkursowej, która odbędzie się 

10-02-2016 o godzinie 9:00 odbyło się w drodze głosowania jawnego (bez obecności 

pracowników szkoły).  

a) Przedstawiciel podstawowy: Agata Herma-Ciemięga (2C)  

(15 osób za, 1 wstrzymująca) 

b) Przedstawiciel rezerwowy: Jolanta Bańczerowska (1F) 

(15 osób za, 1 wstrzymująca) 

 

 

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Dolata 

Sekretarz RR przy 8LO w Poznaniu 

 


