
PROTOKÓŁ NR 8 / 2016-2017 

Ze spotkania Rady Rodziców 

Przy Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie 

W dniu 4.04.2017 odbyło się spotkanie Rady Rodziców przy Akademickim Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Chorzowie w składzie: 

1) Kurak Jarosław (3 B) – Przewodniczący 

2) Paulina Narimany (1B) – Sekretarz 

3) Małgorzata Kern (3 GDA) – Członek RR 

4) Anna Janiurek (2GDB)- Członek RR 

5) Krystyna Danysz (1C) - Członek RR 

6) Marek Bedlicki (3A) - Członek RR 

7) Joanna Krawczyk-Płonka  (1GDA)- Członek RR 

8) Aleksandra Kluba (1D) - Członek RR 

Prezydium rozpatrzyło następujące prośby oraz wnioski: 

� Prośbę Rady Młodzieżowej o sfinansowanie organizacji Dnia Kobiet, Dnia Św. Patryka 

i Dnia Kolorów   - prośbę odrzucono, z informacją aby RM organizowała takie imprezy 

we własnym zakresie. 

� Prof. Urygi o dofinansowanie wyjazdu na konferencję dotyczącą organizacji 

Międzynarodowych Zawodów Matematycznych w dn. 30.01 – 01.02 w Prerovie w 

Czechach - wyrażono zgodę na kwotę 304,38 zł. 

� Prof. Mucharskiej o sfinansowanie przejazdu do Rybnika dla siebie i 8 uczniów na 

Festiwal Teatrów w j. angielskim w dn. 17.03 - wyrażono zgodę do 200 zł 

� Zatwierdzono do wypłaty nagrodę dla klasy 3GDA za zwycięstwo w Rajdzie Słowaka – 

dofinansowanie do wycieczki, która odbędzie się w czerwcu 2017 -  wyrażono zgodę  

do 1000 zł . 

� Prof. Bociańskiej o sfinansowanie honorarium w wysokości 300 zł dra Łukasza 

Dawidowskiego, który odbędzie się z okazji dnia liczby Pi 

� Zadecydowano o dofinansowaniu do wycieczki uczennicy klasy 1 – kwota 250 zł 

� Zadecydowano o dofinansowaniu egzaminu uczennicy klasy 3 – kwota 250 zł 

� Prof. Kazimierczuka o sfinansowanie przesyłki do Komitetu Głównego Olimpiady 

Wiedzy o Prawie w Ostrołęce - wyrażono zgodę na kwotę 50 zł. 

� Prof. Fabjańskiego o sfinansowanie przejazdu na zawody finałowe 43 Olimpiady 

Geograficznej w dn. 20-23.04 - wyrażono zgodę na kwotę 350 zł 

� Łukasza Łobodzińskiego o sfinansowanie kosztów ubezpieczenia OC w trakcie trwania 

Koncertu Multikulturowego dla mieszkańców Chorzowa w dn. 4-04. - wyrażono 

zgodę na kwotę 260 zł 

� Prof. Burzyka o sfinansowanie zakupu lampy do projektora - wyrażono zgodę na 

kwotę 693,04 zł 

� Rady Młodzieżowej o częściowe sfinansowanie Dnia Wielkanocnego (zakup zdrowej 

żywności) - wyrażono zgodę na kwotę 50 zł 

Rozstrzygnięto konkurs WSPÓLNA KASA. Przyznano następujące miejsca: 

- 1 miejsce ex aequo klasy 2GDC i 1C - po 1 500,00 pln 

- 2 miejsce ex aequo klasy 2C i 1GDB - po 1 000,00 pln 

 

Termin następnego spotkania ustalono na 8.05.2017 godz. 18:00. 


