
Chorzów, 3.12.2019r. 

 

PROTOKÓL NR 4/2019-2020 

 

ze spotkania Rady Rodziców 

przy Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcących im. J. Słowackiego w Chorzowie 

 

W dniu 3.12.2019 r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców przy Uniwersyteckim I 

Liceum Ogólnokształcących im. J. Słowackiego w Chorzowie, w którym uczestniczyło 14 

osób: 

Prezydium Rady Rodziców: 

1) Sabina Kasprowska 1b/4 – przewodnicząca 

2) Małgorzata Kern 3a – v-ce przewodnicząca 

3) Marta Chmielewska 2a – sekretarz 

4) Henryk Kotuła 3e 

5) Monika Damaszek 1d  

6) Joanna Szafarczyk 3c 

7) Jarosław Kaczmarski 1b 

8) Alina Majewska-Łysoń 3b 

oraz goście: 

1) dyrektor Przemysław Fabjański 

2) Artur Forma 3a 

3) Agnieszka Paluch 1a/4 

4) Krzysztof Maruszczak 1d/4 

5) Katarzyna Karziewicz-Młodzik – 3e 

6) Joanna Starzyk 1e 

 Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców – Sabina Kasprowska.  

W pierwszej kolejności Radzie Rodziców zaprezentowali się przedstawiciele nowo 

wybranej Rady Młodzieżowej: Bruno Mostowy oraz Tomasz Pyrcik, którzy przedłożyli Radzie 

swoje potrzeby finansowe, w formie preliminarza budżetowego.  

W drugim punkcie spotkania przeanalizowano sprawozdanie z wykonania planu 

dochodów i wydatków szkolnych od 1.09.2019 do 30.11.2019 oraz stan wpłat na dzień 

30.11.2019.  

Następnie Rada Rodziców zatwierdziła Plan Finansowy U I LO na rok 2020.  

W dalszej części zebrania Prezydium Rady Rodziców rozpatrzyło prośby o 

dofinansowanie oraz wnioski: 

1) prośba Rady Młodzieżowej o dofinansowanie pączków z okazji Dnia Niepodległości w 

kwocie 1263,60 zł – wyrażono zgodę 

2) prośba Rady Młodzieżowej o dofinansowanie organizacji gry ekonomiczno-biznesowej 

„Chłopska szkoła biznesu” 16 grudnia 2019r. tj. zakup statuetek dla zwycięzców oraz 

poczęstunek dla uczestników i gości z Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy, 

łączna kwota: 217zł – wyrażono zgodę 

3) prośba Rady Młodzieżowej o dofinansowanie mandarynek, które rozdane zostaną z okazji 

Mikołajek, na kwotę 425zł – wyrażono zgodę 

4) prośba Pani Prof. Danuty Jeziorowskiej o dofinansowanie poczęstunku (obiadu) w kwocie 

do 300zł (do rozliczenia) dla ewaluatorów oraz ekipy filmowej z Polskiej Rady Muzycznej 

w Warszawie, którzy będą gościć w szkole w dniach 5 i 12 grudnia 2019 – wyrażono 

zgodę 



5) prośba Pani Profesor Stelli Drogosz-Fabjańskiej o dofinansowanie nagród dla laureatów 

konkursów organizowanych z okazji Dnia Dziękczynienia, w kwocie 300zł – wyrażono 

zgodę 

6) prośba Pana Sebastiana Dudka o wyasygnowanie środków na: 

- rozbudowę serwera plików NAS,  

- zakup sylikon do odlewów wraz z masą do odlewów (główki Słowackiego), 

- zakup patchpanela oraz kart sieciowych wi-fi 

za łączną kwotę 640zł - wyrażono zgodę 

7) 3 prośby (2 z klasy 2b i 1 z klasy 2c) o dofinansowanie wyjazdu na obóz narciarski w 

styczniu 2020 r. ze względu na trudną sytuację materialną rodzin – przyznajemy 

dofinansowanie do 300zł na osobę (w przypadku jednego, szczególnie trudnego 

przypadku, kwota ta może zostać zwiększona tak, by przy dofinansowaniu ze strony 

Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka po połowie – pokryć całość kosztów) jednak 

tylko w przypadku, gdy niemożliwe będzie przyznanie w/w osobom dofinansowania 

z ośrodka organizującego wyjazd. 

Po rozpatrzeniu wniosków odniesiono się do kwestii rozpatrywanej na zebraniu 

listopadowym, dotyczącej dofinansowania wymiany oświetlenia w szkole – ze względu na 

inicjatywy w tym kierunku podjęte przez UM Chorzów, prośba została zawieszona.  

Na koniec w ramach wolnych głosów i wniosków Dyrektor Przemysław Fabjański 

nakreślił trudną sytuację szkolnictwa w świetle zmian w finansowaniu ze strony Samorządów 

oraz Ministerstwa. Na koniec zaprosił Radę Rodziców do udziału w Peneplena Travel 

Festival w dniach 4-7 grudnia 2019 r.  

 

Terminy kolejnego zebrania : 7.01.2020 r. (wtorek) g.18.00 


