
Protokół z 6 posiedzenia Rady Rodziców 

Przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 28.03.2017r. 

W spotkaniu wzięli udział : 

 Dyrektor 8LO – Marek Grefling 

 Przewodniczący RR – Katarzyna Kolska 

 Księgowa – Katarzyna Majchrzycka 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób 8 rodziców + dyrektor szkoły. 

1. Zebranie rozpoczęła przewodnicząca RR, która powitała zebranych i 

zaproponowała porządek obrad. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

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

jednogłośnie. 

3. Omówienie stanu finansowego RR: 

Do dyspozycji na dzień 26.03.2017r.: 21 761,62zł 

Prośba o uzupełnienie wpłat zadeklarowanych kwot. 

4. Wychowawcy klas : 1B, E , G oraz 2 A, B , E – mogą zwracać się o 

dofinansowanie wycieczek klasowych. 

Klasy, które w zeszłym roku osiągnęły próg to 2A, B, C, E, G mogą 

otrzymać dofinansowanie za zeszły rok. 

Wychowawcy klas proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły. 

5. Kółko chemiczne dla klas pierwszych prowadzi student UAM i odbywa się 

w poniedziałki i środy. 

6. Wystąpienie Dyrektora: 

a) Informacja o wydarzeniach szkolnych: 

 Udany festiwal piosenek Anny Jantar -  24.02.2017r. 

 TEDEX Mickiewicz High School - 09.03.2017r. 

 Rekolekcje - 22-24.03.2017r. 

 Targi Edukacyjne: duże zainteresowanie szkołą 

Dyskusja na temat naboru w następnych latach. 

Planowane wydarzenia: 

 Dyktando ortograficzne 



 29.03.2017r. Gruziński projekt wymiany 

 31.03.2017r. Konkurs Recytatorski – monologi Szekspira 

 26.04.2017r. – wyjazd maturzystów do Częstochowy 

 28.04.2017r. – pożegnanie maturzystów 

7. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 

a) Prośba o dofinansowanie Kółka chemicznego.  

Podjęcie uchwały nr 1/03/2017 w sprawie o dofinansowanie do 

kółka chemicznego 

Decyzją RR jednogłośnie wyrażono zgodę na przyznanie kwoty 

1680,00zł (35,00zł/h lekcyjną  x 16h x 3 miesiące = 1680,00zł)  

b) Prośba o dofinansowanie zakupu bramki do unihokeja w wysokości 

130,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 2/03/2017 w sprawie o dofinansowanie zakupu 

bramki do unihokeja. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 130,00zł. 

c) Prośba o sfinansowanie kosztów udziału w Finale PIZZA 2017 

Podjęcie uchwały nr 3/03/2017 w sprawie o sfinansowanie udziału 

w konkursie PIZZA 2017 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 450,00zł. 

d) Prośba o sfinansowanie nagród w konkursie ortograficznym 

Podjęcie uchwały nr 4/03/2017 w sprawie o dofinansowanie nagród 

w dyktandzie ortograficznym 

e) Decyzją RR jednogłośnie przyznano 300,00zł. 

8. Podziękowania od nauczycieli języków obcych: 

a) Za wsparcie finansowe organizacji 35 Konkursu Poezji i Prozy 

Frankofońskiej – 946,34zł , 53,66zł zwrócone na konto RR 

b) Za ufundowanie nagród w Konkursie Kolęd i Piosenek 

Bożonarodzeniowych w Języku Angielskim 

9. W nawiązaniu do przeprowadzonej zbiórki świątecznej na Boże 

Narodzenie podczas, której zebrano bardzo dużo rzeczy. Część została 

odłożona na pomoc wielkanocną. Te same rodziny zostaną obdarowane. 

10. Zaproszenie na następną Radę Rodziców w dniu 06.06.2017r. 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Wójcik 


