Chorzów, 14.05.2019r.

PROTOKÓL NR 9/2018-2019
Ze spotkania Rady Rodziców
przy Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie
w dniu 14.05.2019 odbyło się spotkanie Rady Rodziców w składzie:
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Paulina Narimany
Małgorzata Kern
Tamara Śliwińska
Jarosław Kaczmarski
Aleksandra Kluba
Joanna Szafarczyk
Anna Janiurek
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oraz Goście:
Dyrektor Przemysław Fabjański
Artur Forma
Małgorzata Filipkowska-Świeca
Joanna Komenda
Piotr Śliwiński
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Prezydium rozpatrzyło prośby oraz wnioski:

1) Pana Profesora Damiana Straszaka o dofinansowanie wyjazdu do Hiszpanii na obóz
językowy dla 2 uczniów. – wyrażono zgodę (dokument przekazany Stowarzyszeniu
Przyjaciół Słowaka, szczegółowe informacje nie są podawane do wiadomości
publicznej )
2) Pani Profesor Karoliny Bociańskiej o dofinansowanie organizowanej wycieczki szkolnej
w Bory Tucholskie dla 2 uczniów – wyrażono zgodę (szczegółowe informacje nie są
podawane do wiadomości publicznej)

3) Pani Profesor Iwony Mucharskiej o wsparcie finansowe organizacji wymiany
uczniowskiej ze szkołą z Holandii dla przyjeżdzającej 15 osobowej grupy oraz ich
opiekunów w terminie 2-9.06.br – Koszt ok.1000 wyrażono zgodę ( finansowanie zgodne
z przedstawionymi rachunkami do wysokości zaakceptowanej kwoty)
4) Uczennicy Karoliny Kisiel , współorganizatorki akcji „Młodzi Głosują+”
przeprowadzanej na terenie szkoły, na dofinansowanie przeznaczone na promocję akcji
(plakaty, nalepki) Kwota: 150 zł – wyrażono zgodę ( konieczne przedstawienie
rachunków)
5) Pani Profesor Danuty Jeziorowskiej o pokrycie kosztów podróży do Ośrodka Rozwoju
Edukacji w Warszawie w związku z wygranym konkursem. Kwota:220 zł- wyrażono
zgodę (zwrot na podstawie przedstawionych rachunków )
6) Przedstawicieli klasy 1C o przekierowanie środków przeznaczonych na wycieczkę
tematyczną ( Muzeum Chleba) a wygranych w konkursie drużynowym z historii
Chorzowa. W związku z brakiem wolnego terminu na jednodniowy wyjazd do Muzeum
Chleba prośba o dofinansowanie innej, wcześniej zaplanowanej wycieczki ( Bory
Tucholskie). Środki zostaną wydane na cele edukacyjne ( wynajęcie przewodnika lub
zajęcia z ratownictwa wodnego) – wyrażono zgodę
7) Przedstawicieli kasy 1C o dofinansowanie wyjazdu na wycieczkę szkolną dla 2 osób
– wyrażono częściową zgodę ( informacja o szczegółach zostanie przekazana
bezpośrednio Wychowawcy klasy)
8) Pani Profesor Danuty Hornik o dofinansowanie udziału uczennicy klasy 3D w warsztatach
przygotowujących do eliminacji ogólnopolskich XLVIII Olimpiady Biologicznej , zostały
zorganizowane dodatkowe warsztaty po wprowadzeniu kolejnego działu (bioinformatyka)
– Koszt: wzrósł o 152,31 w stosunku do poprzednio deklarowanego czyli kwoty 220 zł
( Protokół nr 8, pkt 4) - wyrażono zgodę (finansowanie na podstawie przedstawionych
rachunków)
9) Pani Profesor Danuty Hornik o przekazanie środków finansowych na doposażenie
pracowni biologicznych. Kwota: 200 zł – wyrażono zgodę
10) Pana Profesora Macieja Burzyka o dofinansowanie wydarzenia ‘Nocy Naukowców”
Kwota: 200 zł – wyrażono zgodę

Wyniki konkursu – rok szkolny 2018-2019
Na dzisiejszym zebraniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na dobrowolne wpłaty
deklarowane na cele szkoły przez poszczególne klasy. Zgodnie z modyfikacją zasad konkursu
opublikowaną w Protokole nr 6/2018-2019 z dnia 05.02.2019 r., pkt 7 przyznano nagrody
pieniężne dla następujących klas:

Miejsce I
Miejsce II
Miejsce III

Klasa 2C – 1.500 zł
Klasa 1C – 1.000 zł
Klasa 2 D - 500 zł

Rada Rodziców gratuluje i dziękuje wszystkim biorącym udział w konkursie za wsparcie
finansowe dla Naszej Szkoły!

Termin kolejnego zebrania: 04.06.2019
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