
Protokół z 4 posiedzenia Rady Rodziców 

Przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 17.01.2017r. 

W spotkaniu wzięli udział : 

 Dyrektor 8LO – Marek Grefling 

 Przewodniczący RR – Katarzyna Kolska 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób 12 rodziców + dyrektor szkoły. 

1. Zebranie rozpoczęła przewodnicząca RR, która powitała zebranych i 

zaproponowała porządek obrad. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

2. Odczytanie protokołu z trzeciego zebrania RR. Protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

3. Wystąpienie Dyrektora: 

a) Informacja o próbnych maturach, ostateczny termin składania 

deklaracji maturalnych 

b) Zaproszenie na uroczystości i wydarzenia szkolne: 

- spotkanie z Panem Wacławem Zimpel – absolwentem szkoły z 2002r.  

- Studniówka 21 stycznia 2017r. w Centrum Konferencyjnym 

Politechniki Poznańskiej 

- Połowinki dla klas drugich – 17 lutego 2017r. 

- Pojedynek Walentynkowy -14 lutego2017r. 

- Konkurs piosenek Anny Jantar – koniec lutego 

c) Liceum nr 8 na II miejscu w Poznaniu, i na 35 w Polsce w rankingu 

Perspektyw 

d) Na prośbę rodziców i uczniów po feriach będzie prowadzone kółko 

matematyczne i kółko chemiczne dla uczniów klas biologiczno - 

chemicznych 

e) 9-14 lutego w szkole będą odbywały się dobrowolne zajęcia dla 

uczniów klas maturalnych 

4. Omówienie stanu finansowego RR: 

Stan konta + kasa: 57711,90zł 

Koszty prowadzenia konta: 201,20zł 



Kwota do dyspozycji:18983,70zł 

Przekazano stan wpłat rodzicom poszczególnych klas. 

5. Omówienie przeprowadzonej zbiórki świątecznej. Zebrano bardzo dużo 

rzeczy. Część została odłożona na pomoc wielkanocną. 

6. Podsumowanie Festynu Świątecznego, w którym wzięło udział bardzo 

mało osób. Rozmowa jak zachęcić uczniów i ich rodziców do udziału w 

wydarzeniach kulturalnych w szkole.  

7. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 

a) Prośba o dofinansowanie do warsztatów olimpijskich na Wydziale 

Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie.  

Podjęcie uchwały nr 1/01/2017 w sprawie o dofinansowanie do 

warsztatów olimpijskich 

Decyzją RR jednogłośnie wyrażono zgodę na przyznanie 50% 

dofinansowania dla każdego z 5 uczniów biorących udział w warsztatach. 

215,00zł/os. X 5 uczniów = 1075,00zł 

b) Prośba o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia o trudnej 

sytuacji materialnej. 

Podjęcie uchwały nr 2/01/2017 w sprawie o dofinansowanie zakupu 

podręczników. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 204,00zł. 

c) Prośba o sfinansowanie noclegów dla 4 uczniów zakwalifikowanych 

do etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej wraz z opiekunem. 

Podjęcie uchwały nr 3/01/2017 w sprawie o sfinansowanie 

noclegów podczas Olimpiady Biologicznej. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 350zł.  

d) Prośba Szkolnej Rady Uczniowskiej o dofinansowanie III Artystycznego 

Pojedynku Walentynkowego. 

Podjęcie uchwały nr 4/01/2017 w sprawie o dofinansowanie III 

Artystycznego Pojedynku Walentynkowego. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 600,00zł. 

e) Prośba o pomoc w dofinansowaniu Konkursu Poezji i Prozy 

Frankofońskiej. 

Podjęcie uchwały nr 5/01/2017 w sprawie o dofinansowanie 

Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 1000,00zł. 



f) Prośba o pomoc w dofinansowaniu wydarzenia 

TEDxMickiewiczHighSchool. 

Podjęcie uchwały nr 6/01/2017 w sprawie o dofinansowanie 

wydarzenia TEDxMickiewiczHighSchool.  

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 750,00zł. 

Podziękowanie Dyrektora za wcześniejsze dofinansowanie Akademii Projektów. 

8. Wolne głosy i wnioski: 

Biblioteka szkolna złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji o przyznanie 

środków na książki. Szkoła przystąpiła do projektu i czeka na wynik. 

 

 

 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Wójcik 

 


