
Protokół z 2 posiedzenia Rady Rodziców 

Przy VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 07.11.2017r. 

 

W spotkaniu wzięli udział : 

 Dyrektor 8LO – Marek Grefling 

 Przedstawiciele RR – przewodniczący klasowych zespołów 

Ogólna liczba osób 13 rodziców + dyrektor szkoły. 

1. Przewodnicząca RR Katarzyna Kolska-Bróździak powitała zebranych i 

przedstawiła porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. 

2. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia Rady Rodziców – protokół 

został przyjęty jednogłośnie. 

3. Informacja dyrektora szkoły o wydarzeniach szkolnych: 

 W ostatnim okresie wiele sukcesów sportowych uczniów – informacje na 

bieżąco umieszczane są na stronie szkoły 

 Salonik Artystyczny – fragmenty „Wesela” w wykonaniu uczniów i 

nauczycieli szkoły – mała frekwencja rodziców. 

 Z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się uroczysta akademia, wręczone 

zostały „Adasie” – nagrody przyznawane nauczycielom przez uczniów. 

 Po oficjalnych uroczystościach odbyło się przedstawienie dla nauczycieli 

 W szkole przeprowadzono próbny alarm pożarowy 

 Nadchodzące wydarzenia: obchody Dnia Niepodległości, Dzień Patrona 

szkoły, rekolekcje adwentowe (02.-06.12.2017r). 

4. Sprawozdanie ze stanu finansowego: 

 Stan konta: 62172,04zł 

 Gotówka: 218,81zł 

 Rezerwacja: 29875,00zł + 2233,00zł zwrot z 3 lat dla klasy 3A 

 Do dyspozycji:30282,85zł 

Podziękowania dla rodziców za wpłaty. Prośba o przypomnienie 

rodzicom klas, które wpłacają najmniej. W klasie 3D zapłaciło tylko dwoje 

rodziców. Jest to klasa o najniższych wpłatach na RR. 



5. Podziękowania od pani Iwony Nowińskiej – Karoń za pieniądze z Rady 

Rodziców na VI Akademię Projektów Chemicznych. 

6. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z RR: 

a) Prośba o sfinansowanie materiałów potrzebnych do wykonania 

okolicznościowych rozet na uroczystość upamiętniającą odzyskanie 

niepodległości przez Polskę w kwocie 111,48zł. 

Podjęcie uchwały nr 1/11/2017 w sprawie o sfinansowanie 

materiałów na Dzień Niepodległości w kwocie 111,48zł – przyznano 

jednogłośnie.  

b) Prośba o ufundowanie nagród w II edycji Konkursu Kolęd i Piosenek 

Bożonarodzeniowych w kwocie 1200,00zł. 

Podjęcie uchwały nr 2/11/2017 w sprawie o ufundowanie nagród w 

Konkursie Kolęd i Pastorałek w kwocie 1200,00zł  – przyznano 

jednogłośnie. 

c) Prośba o dofinansowanie wyjazdu członków Szkolnej Rady 

Uczniowskiej na konferencję Xu. 

Podjęcie uchwały nr 3/11/2017 w sprawie o dofinansowanie 

wyjazdu na konferencję samorządów uczniowskich w kwocie 

558,80zł  - przyznano jednogłośnie. 

d) Prośba o przyznanie 1200,00zł na stroje sportowe drużyny piłki 

ręcznej dziewcząt. 

Podjęcie uchwały nr 4/11/2017 w sprawie sfinansowanie zakupu 

strojów sportowych w kwocie 1200,00zł - przyznano jednogłośnie. 

e) Prośba o dofinansowanie wyjazdu opiekunów na XII Marsz Pamięci 

organizowany przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem 

„Memoramus” w kwocie 900,00zł.  

Podjęcie uchwały nr 5/11/2017 w sprawie o dofinansowanie 

wyjazdu opiekunów na XII Marsz Pamięci organizowany przez 

Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem – przyznano 450,00zł - 

jednogłośnie 

7. Wolne głosy i wnioski: 

a) Do Rady Rodziców wpłynął list rodzica jednego z uczniów dotyczący 

oceniania i pomocy w opanowaniu wiedzy ze strony nauczycieli 8LO. 

Uczniowie mogą poprawiać w semestrze tylko jeden sprawdzian. 

Powoduje to kalkulowanie przez uczniów, który sprawdzian mają 



poprawiać oraz nie motywuje do nauczenia się materiału. Niektórzy 

nauczyciele udzielają pomocy uczniom w opanowaniu zaległego 

materiału, ale nie wszyscy. Część nauczycieli uważa, że nie ma na to 

czasu i że jest to problem ucznia. 

Rodzice podjęli decyzję, że skierują pismo do Dyrektora szkoły oraz 

Rady Pedagogicznej o umożliwienie poprawiania uczniom każdego 

sprawdzianu, a także o wyznaczenie godzin konsultacji z 

nauczycielami w celu udzielenia pomocy uczniom z brakami 

edukacyjnymi w opanowaniu wiedzy z zakresu podstawy 

programowej. Prośba do Dyrektora od RR, aby pismo to zostało 

przedstawione Radzie Pedagogicznej. 

b) Rodzice wnioskują również aby nauczyciele nie planowali 

sprawdzianów w dniu po dniach świątecznych. Przykładem było 

święto Wszystkich Świętych. Część uczniów nie mogła tego dnia 

wyjechać na cmentarze, bo 2 listopada zaplanowano sprawdziany. 

Prośba rodziców, aby uczniowie mogli święta spędzać przy rodzinnym 

stole, a nie ucząc się na sprawdzian. 

c) Samodzielne usprawiedliwianie uczniów pełnoletnich powoduje 

obniżenie frekwencji w klasach 3. Samodzielność prawna nie wpływa 

pozytywnie na młodzież. Prośba rodziców o uszczelnienie systemu 

usprawiedliwień i interwencje wychowawców. 

d) Sprawa pomocy świątecznej: prośba do dyrektora szkoły o informację 

kto takiej pomocy potrzebuje. Rodzice uważają, że pomoc innym 

uwrażliwia młodzież i dlatego jest potrzebna. Proponują, aby pomoc 

była skierowana do dzieci niepełnosprawnych lub do osób starszych. 

e) Poruszono temat studniówki. Dlaczego ustalono termin, miejsce i 

koszt studniówki bez konsultacji z rodzicami. Dyrektor wyjaśnił, że 

ustalono to na spotkaniu z uczniami, którzy wyrazili zgodę na 

propozycję ze strony dyrekcji. Rodzice uważają, że to oni powinni 

decydować, gdyż płacą za studniówkę. Uważają również, że nie było 

innej alternatywnej propozycji co do miejsca i nie dało to możliwości 

wyboru. Dyrektor wyjaśni zaistniałą sytuację i poinformuje RR. 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Wójcik 


