
Protokół z 1 posiedzenia Rady Rodziców 

przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 26.09.2017 r. 

 

W spotkaniu wzięli udział : 

 Dyrektor 8LO – Marek Grefling 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób 16 rodziców + dyrektor szkoły. 

1. Dyrektor szkoły powitał zebranych. Porządek obrad został jednogłośnie 

przyjęty. 

2. Przedstawienie przez Dyrektora szkoły regulaminu Rady Rodziców w 8LO. 

3. Wybór władz RR na rok szkolny 2017/2018 (wybory jawne): 

a) Przewodniczący: Katarzyna Kolska Bróździak - 15 osób za, 1 głos 

wstrzymujący 

b) Z-ca przewodniczącego: Juliusz Rejewski - 15 osób za, 1 głos 

wstrzymujący 

c) Sekretarz: Agnieszka Wójcik - 15 osób za, 1 głos wstrzymujący 

d) Skarbnik: Katarzyna Majchrzycka - 15 osób za, 1 głos wstrzymujący 

4. Wybór osób do Komisji Rewizyjnej (wybory jawne): 

a) Przewodniczący: Ryszard Pietrzak - 15 osób za, 1 głos wstrzymujący 

b) Członek: Anna Ruczaj Staniecka - 15 osób za, 1 głos wstrzymujący 

c) Członek: Iwona Nowak - 15 osób za, 1 głos wstrzymujący 

Podjęcie uchwały nr 1/09/2017 w sprawie wyboru władz RR oraz 

komisji rewizyjnej – 15 osób za, każdorazowo 1 głos wstrzymujący 

5. Dobrowolna składka roczna na RR wynosi 150 zł w roku szkolnym 

2017/2018. Błąd na deklaracjach (osoby, które wpłaciły 200 zł mogą 

otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty). 

6. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku 

szkolnym 2016/2017. Stan konta RR na dzień 25 września 2017r. to 

25106,00 zł. 



7. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RR z 

kontroli finansów RR za rok szkolny 2016/2017. 

Wniosek komisji rewizyjnej o zmianę Banku prowadzącego rachunek, aby 

obniżyć koszty utrzymania konta. Zostaną podjęte negocjacje z bankiem. 

8. Ustalenie harmonogramu posiedzeń RR w roku szkolnym 2017/2018. 

9. Wystąpienie Dyrektora szkoły: 

a) Plan pracy VIII LO, dni wolne 

b) Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 

c) Polityka oświatowa w roku szkolnym 2017/2018 Ministra Edukacji 

Narodowej, kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru 

pedagogicznego 

d) Projekt ewaluacji wewnętrznej szkoły w roku szkolnym 2017/2018 

Podjęcie uchwały nr 2/09/2017 w sprawie przyjęcia planu nadzoru 

pedagogicznego i planu pracy – przyjęto jednogłośnie. 

10. Projekt budżetu RR na rok szkolny 2017/2018: plan wpływów i 

wydatków. 

Podjęcie uchwały nr 3/09/2017 w sprawie podziału pieniędzy – przyjęto 

jednogłośnie. 

11. Wniosek przewodniczącej, aby protokół z posiedzenia RR był w ciągu 

tygodnia od spotkania wysyłany na adresy email do członków RR. Jeśli 

nikt nie będzie miał do niego uwag protokół zostanie umieszczony na 

stronie szkoły. Rodzice będą mieli możliwość szybszego zapoznania się z 

protokołem. Wniosek został poparty jednogłośnie. 

12. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 

a) Prośba o zarezerwowanie w budżecie 17 000,00zł na zajęcia 

pozalekcyjne i sportowe. 

Podjęcie uchwały nr 4/09/2017 w sprawie o zarezerwowanie kwoty 

17 000,00zł na zajęcia pozalekcyjne i sportowe – przyznano 

jednogłośnie.  

b) Prośba o zarezerwowanie w budżecie kwoty 2775,20zł na zajęcia 

pozalekcyjne sportowe w czasie ferii zimowych. 

Podjęcie uchwały nr 5/09/2017 w sprawie o zarezerwowanie kwoty 

2775,20zł na zajęcia sportowe – przyznano jednogłośnie. 



c) Prośba o zarezerwowanie w budżecie kwoty 7100,00zł na nagrody dla 

uczniów wyróżniających się w roku szkolnym 2017/2018 

Podjęcie uchwały nr 6/09/2017 w sprawie o zarezerwowanie kwoty 

7100,00zł na nagrody - przyznano jednogłośnie. 

d) Prośba o zarezerwowanie w budżecie kwoty 3000,00zł na zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów klas MKA. 

Podjęcie uchwały nr 7/09/2017 w sprawie o zarezerwowanie kwoty 

3000,00zł na zajęcia matematyczne - przyznano jednogłośnie. 

e) Prośba o zarezerwowanie w budżecie kwoty 1160,00zł na wpisowe do 

lig sportowych oraz 6765,00zł na zakup 5 rowerów stacjonarnych do 

siłowni.  

Podjęcie uchwały nr 8/09/2017 w sprawie o zarezerwowanie kwoty 

1160,00zł na wpisowe do lig - przyznano jednogłośnie. 

Podjęcie uchwały nr 9/09/2017 w sprawie sfinansowanie zakupu 

rowerów stacjonarnych – przyznano 5000,00zł jednogłośnie. 

f) Prośba o dofinansowanie działalności koła teatralnego Proscenium w 

kwocie 1500,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 10/09/2017 w sprawie o dofinansowanie koła 

teatralnego w kwocie 1500,00zł - przyznano jednogłośnie. 

g) Prośba o dofinansowanie VI Akademii Projektów Chemicznych w 

kwocie 800,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 11/09/2017 w sprawie o dofinansowanie 

Akademii Projektów Chemicznych w kwocie 800,00zł - przyznano 

jednogłośnie. 

h) Prośba o dofinansowanie Szkolnej Rady Uczniowskiej w kwocie 

100,00zł w związku z organizacją Gali Adasie. 

Podjęcie uchwały nr 12/09/2017 w sprawie o dofinansowanie Gali 

Adasie w kwocie 100,00zł - przyznano jednogłośnie. 

i) Prośba o sfinansowanie kosztu związanego z nakręceniem filmu na 

zakończenie roku szkolnego 2016/2017 kwocie 100,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 13/09/2017 w sprawie o sfinansowanie 

kosztów filmu na zakończenie roku w kwocie 100,00zł - przyznano 

jednogłośnie. 

j) Prośba o dofinansowanie organizacji Konkursu Wiedzy o Wielkiej 

Brytanii i USA w kwocie 150,00zł. 



Podjęcie uchwały nr 14/09/2017 w sprawie o dofinansowanie 

Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA w kwocie 150,00zł - 

przyznano jednogłośnie. 

k) Prośba o dofinansowanie warsztatów IKA w ramach innowacji 

pedagogicznej w kwocie 1820,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 15/09/2017 w sprawie o dofinansowanie 

warsztatów IKA w kwocie 1820,00zł - przyznano jednogłośnie. 

l) Prośba o sfinansowanie konferencji matematycznej w kwocie 

379,61zł. 

Podjęcie uchwały nr 16/09/2017 w sprawie o sfinansowanie 

konferencji matematycznej w kwocie 379,61zł - przyznano 

jednogłośnie. 

m) Prośba o dofinansowanie działalności Klubu Ośmiu w kwocie 300,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 17/09/2017 w sprawie o dofinansowanie Klubu 

Ośmiu w kwocie 300,00zł - przyznano jednogłośnie. 

13. Wolne głosy i wnioski: 

a) Wniosek rodziców, aby w sali na 3 piętrze z rozkładanymi ławkami 

zakupić ławki również dla osób leworęcznych. Dyrektor zadeklarował 

zakup takich ławek. 

b) Rodzice przedstawili wniosek, aby uczniowie w ramach koła 

teatralnego organizowali przedstawienia dla rodziców np. przy okazji 

zebrań. 

c) Zaproponowano, aby na następnym spotkaniu podjąć temat pomocy 

świątecznej. 

 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Wójcik 

 


