
Protokół z 1. posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 20-09-2016 

W spotkaniu wzięli udział: 

 Dyrektor 8LO – Marek Grefling 

 Przedstawiciele Rad Oddziałowych Rodziców: 

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

◦ Wiceprzewodnicząca RR (2015/2016) – Katarzyna Kolska-Bróździak (2A) 

◦ Sekretarz RR (2015/2016) – Agnieszka Dolata (3A) 

◦ Komisja Rewizyjna  RR (2015/2016) – Danuta Skrzypczak (3E), 

◦ Przedstawiciele pozostałych rad oddziałowych: 

Barbara Popow (1A), Jakub Biegański (1B), Michał Wiśniewski i Elżbieta Tomczak (1C), 

Magdalena Błażejowska (1D), Agnieszka Wójcik (1E), Arkadiusz Kędzierski (1F), Katarzyna 

Majchrzycka (1G),  

Renata Manikowska (2B), Renata Banasiak-Mrożek (2C), Ryszard Pietrzak (2D), Anna Ruczaj-

Staniecka (2E), Jolanta Bańczerowska (2F), Anna Kołeczek-Berczyńska (2G),  

Krzysztof Walkowiak (3C), Hanna górecka (3D), Monika Nowicka (IIF), Paweł Trębicki (3G) 

 

1. Zebranie rozpoczął dyrektor 8LO – Marek Grefling, który powitał zebranych i 

zaproponował porządek obrad. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

2. Odczytany został protokół z 7. zebrania RR w roku szkolnym 2015/2016 – jednogłośnie 

przyjęty  

3. Przewodniczący RR 2015/2016 przedstawił sprawozdanie finansowe – przyjęte przy jednym 

głosie wstrzymującym 

4. Przeprowadzono wybory jawne do prezydium RR na rok szkolny 2016/2017: 

a) Przewodniczącą została Katarzyna Kolska-Broździak (2A) 

b) Wiceprzewodniczącym został Michał Wiśniewski (1C) 

c) Sekretarzem została Agnieszka Dolata (3A) 

d) Skarbnikiem została Katarzyna Majchrzycka (1G) 

5. Przeprowadzono wybory jawne do Komisji Rewizyjnej RR na rok szkolny 2016/2017: 

a) Przewodniczacą została Danuta Skrzypczak (3E) 

b) W skład komisji weszli Anna Ruczaj-Staniecka (2E) oraz Ryszard Pietrzak (2D) 

 

6. Dobrowolna składka roczna na RR = 150zł zostaje utrzymana na rok 2016/2017 -  przyjęte 

przy 1 wstrzymującym (Należy przekazać rodzicom, że powstał błąd przy deklaracjach na 

rok 2016/2017 i że można prosić RR o zwrot nadpłaty) 

7. Harmonogram posiedzeń RR – wtorki 17:00 – przyjęto jednogłośnie 

8. Dyrektor poinformował o dokumentach znajdujących się na stronie www: 

a) Harmonogram roku szkolnego 

b) Dyżury nauczycieli 

c) Wychowawstwa, uroczystości, aktywności szkolne 

9. RR wystąpiła do Dyr. Z wnioskiem o przesunięcie terminu wywiadówek klas 1 i 2 z terminu 

marcowego na późniejszy z uwagi na poczętek 2 semestru i małą ilość ocen 

10. Uroczystość „Adasie” odbędzie się 13-10-2016 

11. Plan pracy szkoły – przyjęto jednogłośnie 

12. Dyrektor zapoznał rodziców z projektem ewaluacji szkoły i zmianami w statucie szkoły 

13. Program profilaktyki – przyjęto jednogłośnie 



14. Program wychowawczy – przyjęto jednogłośnie 

15. Plan wpływów i wydatków – przyjęto jednogłośnie 

16. RR apeluje do biblioteki szkolnej o przekazanie zapotrzebowania w postaci konkretnej listy 

książek, ponieważ rodzice postarają się zdobyć potrzebne książki z różnych źródeł) 

17. Rozpatrzone wnioski:  

a) 1/09/2016 Zajęcia pozalekcyjne – 17 tys. zł – przyjęto jednogłośnie  

b) 2/09/2016 Zajęcia sportowe – 2775,20 zł – przyjęto jednogłośnie 

c) 3/09/2016 Nagrody książkowe – 7100 zł – przyjęto jednogłośnie 

d) 4/09/2016 Dofinansowanie prokjektu MKA – 3000 zł – przyjęto jednogłośnie 

e) 5/09/2016 Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego – przyznano kwotę 2000 zł – 

jednogłośnie 

f) 6/09/2016 Dofinansowanie warsztatów IKA – przyznano kwotę 2500 zł – jednogłośnie 

g) 7/09/2016 Dofinansowanie działalności Klubu 8 w kwocie 500 zł – jednogłośnie 

h) 8/09/2016 Sfinansowanie organizacji „5 Akademii projektów Chemicznych” w kwocie 

800 zł – jednogłośnie 

i) 9/09/2019 Zwrot kosztów podróży na Kongres Młodych Matematyków Polskich – 

438,84 zł – jednogłośnie 

j) 10/09/2016 Sfinansowanie wyjazdu na 5 Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików – 

86,40 zł – jednogłośnie 

k) 11/09/2016 Wsparcie działalności Szkolnej Rady Uczniowskiej w 1 półroczu – 400 zł – 

jednogłośnie 

l) 12/09/2016 Sfinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej za kwotę 4000 zł – 

jednogłośnie wstrzymano do czasu przekazania przez bibliotekę zapotrzebowania w 

postaci konkretnej listy książek, ponieważ rodzice postarają się zdobyć potrzebne 

książki z różnych źródeł 

m) 13/09/2016 Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego – jednogłośnie (brak skutków 

finansowych) 

n) 14/09/2016 Sfinansowanie kosztów podróży na 13 Selekcyjną Sesją Europejskiego 

Parlamentu Młodzieży – 342,50 zł 

o) 15/09/2016 Zwroty z wpłat na RR w roku szkolnym 20015/2016 dla obecnych klas: 

1. 2A = 697 zł  

2. 2B = 682 zł 

3. 2C = 703 zł 

4. 2E = 803 zł 

5. 2G = 804 zł 

p) 16/09/2016 Dofinansowanie działalności koła teatralnego – 1500 zł – jednogłośnie 

q) 17/09/2016 Dofinansowanie zajęć edukacyjno-rekreacyjnych gry miejskie – 700 zł – 

jednogłośnie 

18. Wnioski wolne 

a) Rozesłać deklaracje (klasy 1 nie dostały) 

b) Zaplanować pomoc świąteczną  

 

Protokół sporządziła  

Agnieszka Dolata 

Sekretarz RR przy 8 LO w Poznaniu 

 

 

 


