
Protokół z 2 posiedzenia Rady Rodziców 

Przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 25.10.2016r. 

 

W spotkaniu wzięli udział : 

 Dyrektor 8LO – Marek Grefling 

 Przewodniczący RR – Katarzyna Kolska 

 Księgowa – Katarzyna Majchrzycka 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób 11 rodziców + dyrektor szkoły. 

1. Zebranie rozpoczęła przewodnicząca RR, która powitała zebranych i 

zaproponowała porządek obrad. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

2. Z uwagi na brak sekretarza protokół z pierwszego zebrania RR zostanie 

odczytany na następnym spotkaniu. 

3. Omówienie dofinansowania biblioteki szkolnej: prośba do Pań z biblioteki 

aby przedstawiły zapotrzebowanie na lektury i książki. 

4. Omówienie – dyskusja na temat zagospodarowania czasu i 

dofinansowania ferii zimowych (lodowisko). Z uwagi na małą frekwencję 

uczniów podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 RR podjęła 

decyzję o niedofinansowywaniu tych zajęć, a także zaproponowała, aby 

w czasie ferii nie organizować zajęć dla uczniów. Podjęto decyzję aby 

Rada Uczniowska wysondowała zapotrzebowanie na zajęcia podczas ferii 

zimowych wśród społeczności szkolnej. 

5. Omówienie spraw klasowych: 

a) prośba rodziców do dyrektora szkoły o zorganizowanie zajęć poza 

lekcyjnych dla klas o profilu biologiczno – chemicznym, np. 

atrakcyjnych warsztatów lub tygodnia biologicznego. Celem Tyc zajęć 

ma być zainteresowanie uczniów ich profilem kształcenia oraz 

przedstawienie możliwości podjęcia dalszego kształcenia i pracy w 

tym kierunku. Dyrektor szkoły zadeklarował, że porozmawia z paniami 

uczącymi biologii o możliwości zorganizowania takich zajęć i 

przedstawi propozycję na następnym spotkaniu. 



b) propozycja zajęć praktycznych z udzielania pierwszej pomocy 

szczególnie dla klas pierwszych z udziałem ratowników medycznych 

c) prośba rodziców do dyrektora szkoły o doprecyzowaniu organizacji 

Dnia Przedsiębiorczości. 

6. Przedstawienie sytuacji finansowej RR przez księgową. 

a) Stan konta RR: 46089,10zł 

b) Gotówka: 1002,26zł 

c) Prośba księgowej o przyniesienie zadeklarowanych wpłat przez 

rodziców poszczególnych klas. 

7. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 

a) Podjęcie uchwały nr 1/10/2016 w sprawie o sfinansowanie sprzętu 

do nauki udzielania pierwszej pomocy 

 Prośba nauczyciela EDB o sfinansowanie sprzętu potrzebnego do nauki 

udzielania pierwszej pomocy : fantom niemowlaka 509,00zł oraz 

defibrylator szkoleniowy 650,00zł. Decyzją RR została jednogłośnie 

przyznana kwota na zakup fantomu niemowlaka w kwocie 509,00zł. 

Wniosek o defibrylator został odrzucony – jedna z osób powiedziała, że 

dopyta o konieczność zakupu takiego sprzętu. 

b) Podjęcie uchwały nr 2/10/2016 w sprawie sfinansowania sprzętu 

sportowego 

 Prośba nauczycieli wychowania fizycznego o sfinansowanie zakupu 

sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego. Decyzją RR została przyznana kwota 2800,00zł przy 9 głosach 

za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym. 

 Rodzice zaproponowali aby poszukać możliwości zasponsorowania 

sprzętu sportowego dla szkoły. 

c) Podjęcie uchwały nr 3/10/2016 w sprawie sfinansowania udziału w 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH 

 Prośba Dyrektora Szkoły o sfinansowanie udziału ucznia klasy 3a w 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH w kategorii 

matematyka i fizyka do Krakowa. Decyzją Rady Rodziców jednogłośnie 

została przyznana kwota 356,89zł. 

d) Podjęcie uchwały nr 4/10/2016 w sprawie wsparcia finansowego 

udziału młodzieży w działaniach Europejskiego Parlamentu 

Młodzieży 



 Wniosek opiekuna Szkolnej Rady Uczniowskiej w sprawie wsparcia 

finansowego udziału młodzieży w działaniach Europejskiego Parlamentu 

Młodzieży. Wnioskowana kwota 1250,00zł. Rada Rodziców przyznała 

jednogłośnie 50% wnioskowanej kwoty tj. 625,00zł. 

e) Podjęcie uchwały nr 5/10/2016 w sprawie dofinansowania zakupu 

książek do biblioteki szkolnej 

 Rozpatrzenie wniosku złożonego na początku roku szkolnego 2016/2017 

przez pracowników biblioteki szkolnej. Wniosek na pierwszym zebraniu 

został przełożony z prośbą o listę potrzebnych książek. Po rozmowie 

przewodniczącej RR okazało się, że potrzebne są lektury szkolne. Rada 

Rodziców przyznała kwotę 4000,00zł przy 9 głosach za, 1 głosie przeciw i 

1 głosie wstrzymującym. 

8. Informacja dyrektora szkoły na temat aktualnych wydarzeń szkolnych i 

ewaluacji. 

a) Przedstawienie raportu z ewaluacji pracy szkoły. 

b) Przedstawienie losów ubiegłorocznych absolwentów 

c) Informacja o wydarzeniach: 

 Tydzień informatyki 

 Dzień Nauczyciela, akcja Adasie 

 Współpraca z Politechniką Poznańską 

 Salonik Artystyczny 

9. Uwagi i wnioski: 

Akcja Świąteczna – rozeznanie kto potrzebuje pomocy i co jest 

potrzebne. 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Wójcik 

 


