
Protokół z 6. posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 05-04-2016 

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) 

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

◦ Komisja Rewizyjna  RR (2015/2016) – Danuta Skrzypczak (2E), 

◦ Przedstawiciele pozostałych rad oddziałowych: 

Anna Ruczaj-Staniecka (1E), Anna Kołeczek-Berczyńska (1G), Krystyna Przybylska (3A), Ludmiła 

Jabłońska (III C)  

1. W związku z brakiem kworum (8 osób), obrady rozpoczęto z o godz. 17.15.  

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

obrad. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

3. Odczytanie protokołu z 5. zebrania RR w roku szkolnym 2015/2016 – jednogłośnie przyjęty  

4. Zgodnie z zaakceptowanym porządkiem obrad zostały przedstawione: 

a) Omówienie stanu finansów RR 

1. Stan finansów RR na dzień 05.04.2016: 5.631,38 zł + 1.380 zł (niewykorzystana 

kwota, która została zablokowana na zajęcia w czasie ferii), saldo = 7.011,38 zł  

2. Omówienie skutecznych sposobów pozyskania środków na RR od Rodziców w roku 

szkolnym 2016/2017. Propozycja przygotowania wzoru oświadczenia dla Rodziców 

na pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym.  

b) Bieżące wnioski o dofinansowanie ze środków RR: 

1/04/2016 – dofinansowanie kosztów noclegu i podróży uczennicy Klary Matuszak oraz 

opiekuna p. Faizy Maruszczak w związku z udziałem w XXXIX Olimpiadzie Języka 

Francuskiego – kwota 391,80 zł – przyjęto jednogłośnie  

2/04/2016 – zwrot kosztów dojazdu na zawody II stopnia Olimpiady Astronomicznej 

ucznia Jacka Gierszewskiego – kwota 135,90 zł – przyjęto jednogłośnie 

3/04/2016 – zwrot kosztów przejazdów na Ogólnopolską Olimpiadę Informatyczną w 

Warszawie, uczniów Kamila Piechowiaka i Adama Pawłowskiego – kwota 400,00 zł – 

przyjęto jednogłośnie 

4/04/2016 – zwrot kosztów przejazdów na finał Ogólnopolskiego Konkursu 

Informatycznego Politechniki Warszawskiej, ucznia Krzysztofa Woźnego oraz opiekuna 

– kwota 378, 48 zł – przyjęto jednogłośnie 

5/04/2016 – dofinansowanie dojazdu na sesję ladera 2016 organizowaną przez 1st 

International Forum of EYP Croatia w Zadarze – Chorwacja, uczennicy Aleksandry 

Szczęsny – wnioskowana kwota 750 zł – propozycja RR 400,00 zł – przyjęto 

jednogłośnie 

6/04/2016 – przyznanie nagrody dla finalistów IV Dyktanda Ortograficznego, I m-ce – 

150 zł, II m-ce 100 zł, III m-ce 50 zł – kwota 300,00 zł – przyjęto jednogłośnie 

7/04/2016 – dofinansowanie finału „Diamentowy indeks” który odbył się 19-20.03.16 o 

– kwota 356,00 zł – przyjęto jednogłośnie 

8/04/2016 – wniosek nauczycieli WF o sfinansowanie zakupu piłek i koszulek do gry w 

siatkówkę, wnioskowana kwota 1.250 zł, propozycja RR – 900,00 zł – przyjęto 

jednogłośnie 



5. Podziękowanie za fundusze przekazane na Adasie wraz z rozliczeniem kwoty – 600 zł  

przez Szkolną Radę Uczniowską VIII LO  

6. Aktualne wydarzenia w szkole przedstawione przez Dyrektora  Marka Greflinga oraz 

omówienie wydarzeń od lutego do kwietnia.  

a) walentynkowe pojedynki 14.02.2016 

b) koncert pianistyczny Jacka Kortusa – niska frekwencja  

c) rekolekcje  

d) sesja międzynarodowa 

e) operetka wg Fredry w auli VIII LO 07.04.2016 

f) 19.04.2016 – dzień Holokaustu wtorek o godz. 13.40 

g) 19.04.2016 – zakończenie szkoły przez klasy III  

h) matury 2016 od 04.05 

 

7. Zakończenie zebrania  

 

Protokół sporządziła:  

Danuta Skrzypczak Komisja Rewizyjna  RR (2015/2016) 

w zastępstwie P. Agnieszki Dolata 

Sekretarza RR przy 8LO w Poznaniu 

 


