
Protokół z 7 posiedzenia Rady Rodziców 

Przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 06.06.2017r. 

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. Przedstawienie oferty ubezpieczeniowej na rok szkolny 2017/2018 przez 

brokera ubezpieczeniowego, oferta ubezpieczenia w AXA - bezpieczny.pl. 

3. Przedstawienie przez Dyrektora szkoły oferty ubezpieczeniowej 

rekomendowanej przez miasto tzw. Pakiet Szkoła 2017r.  

4. Rada Rodziców dokonała wyboru i rekomenduje ubezpieczenie w AXA – 

wariant III cena 49zł. Rekomendacja przyjęta jednogłośnie. 

5. Odczytanie protokołu z szóstego zebrania RR. Protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

6. Omówienie stanu finansowego RR: 

Do dyspozycji na dzień 06.06.2017r.: 18477,26zł 

7. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 

a) Prośba o dofinansowanie nagród w konkursie: „Paraolimpiada 

matematyczna” w kwocie 300,00zł.  

Podjęcie uchwały nr 1/06/2017 w sprawie o dofinansowanie nagród 

w konkursie Paraolimpiada matematyczna 

Decyzją RR jednogłośnie wyrażono zgodę na przyznanie kwoty 300zł  

b) Prośba o dofinansowanie kosztów przejazdu opiekunów uczniów w 

ramach wymiany międzynarodowej ze szkołą w Berlinie.. 

Podjęcie uchwały nr 2/06/2017 w sprawie o dofinansowanie 

kosztów przejazdu opiekunów. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 800,00zł. 



c) Prośba o sfinansowanie wyjazdu 4-5 wolontariuszy Klubu Ośmiu na 

Stołeczną Kapitułę 2017/2018 do Warszawy. 

Podjęcie uchwały nr 3/06/2017 w sprawie o sfinansowanie wyjazdu 

4-5 wolontariuszy Klubu Ośmiu na Stołeczną Kapitułę. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 300,00zł. 

d) Prośba o dofinansowanie Gry Miejskiej 2017 

Podjęcie uchwały nr 4/06/2017 w sprawie o dofinansowanie nagród 

w Grze Miejskiej 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 700,00zł. 

e) Prośba o sfinansowanie wyjazdu na uroczyste zakończenie Konkursu 

Supermatematyk do Szamotuł dla czwórki laureatów i opiekuna. 

Podjęcie uchwały nr 5/06/2017 w sprawie o sfinansowanie wyjazdu 

na uroczyste zakończenie Konkursu Supermatematyk do Szamotuł 

dla czwórki laureatów i opiekuna. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 120,00zł. 

f) Prośba o sfinansowanie wyjazdu na Regionalny Konkurs 

Matematyczny do Czarnkowa. 

Podjęcie uchwały nr 6/06/2017 w sprawie o sfinansowanie wyjazdu 

na Regionalny Konkurs Matematyczny do Czarnkowa. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 262,50zł. 

g) Prośba o sfinansowanie kosztów przejazdu do Niepokalanowa na Finał 

XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 

Podjęcie uchwały nr 7/06/2017 w sprawie o sfinansowanie kosztów 

przejazdu do Niepokalanowa na Finał XXI Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy Biblijnej.  

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 188,74zł. 

h) Prośba o zwrot kosztów wycieczek szkolnych dla ucznia w trudnej 

sytuacji materialnej. 

Podjęcie uchwały nr 8/06/2017 w sprawie zwrotu kosztów 

wycieczek szkolnych dla ucznia w trudnej sytuacji materialnej. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 430,00zł. 

i) Prośba o zwrot kosztów wyjazdu reprezentacji szkoły na finał 

Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków. 



Podjęcie uchwały nr 9/06/2017 w sprawie zwrotu kosztów wyjazdu 

reprezentacji szkoły na finał Ogólnopolskiego Sejmiku 

Matematyków. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 860,36zł. 

j) Prośba o zwrot kosztów wyjazdu reprezentacji szkoły na konkurs 

KOALA do Wrocławia. 

k) Podjęcie uchwały nr 10/06/2017 w sprawie zwrotu kosztów wyjazdu 

reprezentacji szkoły na konkurs KOALA do Wrocławia. 

Decyzją RR jednogłośnie przyznano 136,60zł. 

8. Wystąpienie Dyrektora: 

a) Informacja o wydarzeniach szkolnych: 

 Drzwi otwarte w szkole – duże zainteresowanie, przewidywany dobry 

nabór 

b) Bardzo duża różnorodność zdawanych przedmiotów na maturze. 

c) Pożegnanie Absolwentów 

d) Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 – zaproszenie przedstawicieli 

Rady Rodziców 

9. Poruszenie problemu wycieczek klasowych: problem ze znalezieniem 

drugiego nauczyciela. Dyrektor sytuację tę tłumaczył dużą ilością 

wycieczek oraz wymian szkolnych. 

Rodzice zaapelowali o lepszy przepływ informacji w sprawach wycieczek: 

terminów, harmonogramów. Dyrektor zobowiązał się przedstawić na 

Radzie Pedagogicznej obowiązek wcześniejszego informowania rodziców 

o wycieczkach szkolnych przez nauczycieli. 

Rodzice zasugerowali również aby zebrania śródsemestralne w 2 

semestrze odbywały się osobno dla klas maturalnych i osobno dla klas 1 -

2 w późniejszym terminie. 

10. Prośba Dyrektora o opinię RR dla nauczycieli ubiegających się o nadanie 

kolejnego stopnia awansu zawodowego. RR zrezygnowała z prawa do 

wystawienia opinii. 

11. Rozmowa na temat dziennika elektronicznego. Według rodziców 

dziennik nie spełnia oczekiwań, jest mało przyjazny. Zmiana co miesiąc 

hasła jest niewygodna. Rodzice zasugerowali, że Librus, z którego 

korzystają w innych szkołach jest czytelniejszy i łatwiejszy w obsłudze. 



Dyrektor poprosił aby przesłać do niego wszystkie niedogodności 

dziennika aby z administratorem ulepszyć jego funkcjonowanie. 

12. Protokół zostanie przesłany do członków RR, a następnie opublikowany 

na stronie szkoły. 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Wójcik 


