Chorzów, 8.10.2019r.

PROTOKÓL NR 2/2019-2020
ze spotkania Rady Rodziców
przy Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcących im. J. Słowackiego w Chorzowie
W dniu 8.10.2019 r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców przy Uniwersyteckim I Liceum
Ogólnokształcących im. J. Słowackiego w Chorzowie, w którym uczestniczyło 15 osób:
Prezydium Rady Rodziców:
1) Sabina Kasprowska 1b/4 – przewodnicząca
2) Małgorzata Kern 3a – v-ce przewodnicząca
3) Marta Chmielewska 2a – sekretarz
4) Anna Janiurek 2b
5) Henryk Kotuła 3e
6) Alicja Kostyrko 1a
7) Joanna Komenda 2e
8) Monika Damaszek 1d
9) Jarosław Kaczmarski 1b
10) Agnieszka Kloryga 1c
oraz goście:
1) dyrektor Janusz Dubiel
2) Klaudia Tarczewska 1c/4
3) Artur Forma 3a
4) Krzysztof Maruszczak 1d/4
5) Katarzyna Karziewicz-Młodzik – 3e
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców – Sabina Kasprowska. W pierwszej
kolejności podniosła sprawę szybkiego akceptowania pilnych wydatków – Rada wyraziła zgodę na
konsultacje telefoniczne i podejmowanie decyzji przez Przewodniczącą. Następnie przedstawiła
sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków szkolnych za miesiąc wrzesień 2019 oraz
stan wpłat na dzień 30.09.2019.
W dalszej kolejności Prezydium Rady Rodziców rozpatrzyło prośby o dofinansowanie oraz
wnioski:
1) prośba Pani Profesor Danuty Hornik o dofinansowanie zakupu materiałów laboratoryjnych dla
ucznia 3a, Adama Sotyka, który zakwalifikował się do udziału w 49 Olimpiadzie Biologicznej, a w
której udział warunkowany jest przedstawieniem pracy badawczej, do której niezbędny jest sprzęt
laboratoryjny, na kwotę 300zł – wyrażono zgodę
2) prośba Rady Młodzieżowej o dofinansowanie zakupu pucharów za turnieje sportowe i e-sportowe,
które odbędą się w szkole w październiku, na kwotę 400zł – nie wyrażono zgody, wskazując, że
zakup i wykonanie zostanie zrealizowane przez zaprzyjaźnioną firmę
3) prośba Pana Profesora Krystiana Kazimierczuka oraz Dyrektora Przemysława Fabjańskiego o
dofinansowanie wykładów naukowców, które zostaną wygłoszone w szkole w ramach Indyjskiej
Sesji Naukowej z okazji 150. Rocznicy urodzin Mahatmy Gandhiego w dniach 15-16.10.2019, na
kwotę 2400zł – wyrażono zgodę

4) wniosek Pani Profesor Danuty Jeziorowskiej o dofinansowanie kosztów dojazdu na III
Ogólnopolską Konferencję dla nauczycieli muzyki szkół ogólnokształcących, na kwotę 250-300 zł
– wyrażono zgodę
5) prośba Pana Dyrektora Janusza Dubiela o zwrot części kosztów remontów, które przeprowadzono
w szkole w okresie wakacyjnym (szczegóły w załączonym piśmie), na kwotę 34 000zł – wyrażono
zgodę
6) prośba Pana Dyrektora Janusza Dubiela o dofinansowanie przyszłych wydatków na remonty
szkolne (szczegóły w załączonym piśmie), szacowana kwota inwestycji 34 600zł + koszty remontu
sal z historii (nie oszacowano) – wstępnie wyrażono zgodę, oczekujemy na doszacowanie
brakujących kosztów inwestycji
Na koniec w ramach wolnych głosów i wniosków głos zabrała Agnieszka Kloryga omawiając
formę podjęcia współpracy w zakresie doradztwa zawodowego ze specjalistami z Uniwersytetu
Śląskiego.
Termin kolejnego zebrania : 05.11.2019 r. (wtorek) g.18.00

