
Protokół z 3 posiedzenia Rady Rodziców 

Przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 22.11.2016r. 

 

W spotkaniu wzięli udział : 

 Dyrektor 8LO – Marek Grefling 

 Przewodniczący RR – Katarzyna Kolska 

 Księgowa – Katarzyna Majchrzycka 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

 

1. Zebranie rozpoczęła przewodnicząca RR, która powitała zebranych i 

zaproponowała porządek obrad. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

2. Odczytanie protokołu z pierwszego i drugiego zebrania RR. Każdy  z 

protokołów został przyjęty jednogłośnie. 

3. Zaproszenie przez Dyrektora na uroczystości i wydarzenia szkolne: 

a) Dzień Patrona – 24.11.2016r. 

b) Festyn świąteczny – 18.12.2016r. 

c) Uroczystość opłatkowa – 22.12.2016r. 

4. Omówienie stanu finansowego RR: 

Stan konta: 53 978,79zł 

Na koncie: 42 546,79zł 

Gotówka: 1144,37zł 

Prośba skarbnika aby przedstawiciele klas przygotowali tabele uczniów z 

poszczególnych klas w Exelu, aby łatwiej kontrolować wpływy. 

5. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 

a) Prośba biblioteki szkolnej o sfinansowanie kart czytelnika dla uczniów 

klas pierwszych z puli pieniędzy przeznaczonych na książki. 

Podjęcie uchwały nr 1/11/2016 w sprawie o sfinansowanie kart 

czytelnika 

Decyzją RR jednogłośnie nie wyrażono zgody na przerzucenie środków na 

karty biblioteczne. Uczniowie sami sfinansują karty po 3zł/osobę. 

b) Prośba opiekuna konkursu White Christmas o wsparcie finansowe 

konkursu. 



Podjęcie uchwały nr 2/11/2016 w sprawie o finansowe wsparcie 

konkursu i sfinansowanie nagród. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 700,00zł. 

c) Prośba pedagoga szkolnego o sfinansowanie poznańskiej karty 

aglomeracyjnej – Peka dla ucznia, ze względu na trudną sytuację 

finansową rodziny. 

Podjęcie uchwały nr 3/11/2016 w sprawie o sfinansowanie karty 

PEKA dla ucznia. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 250zł na kartę na okres 150dni. 

6. Pomoc świąteczna: przedstawienie problemów finansowych 3 rodzin, 

którym szkoła zamierza pomóc. Dyrektor z pedagogiem i wychowawcami 

klas ustali zapotrzebowanie i podzieli, co która klasa ma przynieść w 

ramach pomocy. 

7. Dyrektor przedstawił propozycję zajęć ponadprogramowych dla klas o 

profilu biologiczno – chemicznym. Mają to być minimum 3 dni w marcu 

tzw. Dni z biologią dla klas 1,2 i 3 biologiczno – chemicznych. 

Zajęcia będą polegały m.in. na: wykładach tematycznych np. medycznych 

lub innych, ćwiczeniach laboratoryjnych. Zajęcia zorganizują panie uczące 

biologii.  

8. Prośba rodziców o koło matematyczne dla klas biologiczno – 

chemicznych. Uzupełnienie i wyrównanie wiedzy, a także rozszerzenie 

materiału o zakres ponadprogramowy. Po sugestii Dyrektora, aby koło 

było od drugiej klasy, prośba rodziców aby koło zaczęło się już w drugim 

semestrze pierwszej klasy. Dyrektor zobowiązał się porozmawiać z 

nauczycielami matematyki. Decyzja zostanie podjęta na następnym 

zebraniu RR. 

9. Propozycja rodziców dotycząca koła chemicznego. Decyzja po rozmowie 

z nauczycielami chemii. 

10.  Propozycja zajęć praktycznych z udzielania pierwszej pomocy szczególnie 

dla klas pierwszych z udziałem ratowników medycznych – sprawa się 

toczy. Zajęcia mają odbywać się na Akademii Medycznej, ul. Marii Panny. 

Będą obejmowały wykład i zajęcia praktyczne – 1,5h. 

 



11. Dyskusja na temat zagospodarowania czasu i dofinansowania ferii 

zimowych. Rodzice zdecydowali, że nie ma zapotrzebowania na takie 

zajęcia i dlatego nie będą one finansowane. 

12. Omówienie jakie kryteria będą brane przy wybieraniu uczniów na 

wymianę do Tajwanu. Najprawdopodobniej będzie to średnia ocen oraz 

znajomość języka angielskiego. 

13. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z RR o sfinansowanie sprzętu 

potrzebnego do nauki udzielania pierwszej pomocy : defibrylator 

szkoleniowy 650,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 4/11/2016 w sprawie o sfinansowanie 

defibrylatora. 

Decyzją RR jednogłośnie uznano, że defibrylator jest niepotrzebny i nie 

zostanie zakupiony. 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Wójcik 

 


