
Chorzów, 7.01.2020 r. 

 

PROTOKÓL NR 5/2019-2020 

 

ze spotkania Rady Rodziców 

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

 

W dniu 7.01.2020 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) Henryk Kotuła 3e 

5) Monika Damaszek 1d  

6) Joanna Szafarczyk 3c 

7) Jarosław Kaczmarski 1b 

8) Alina Majewska-Łysoń 3b 

9) Alicja Kostyrko 1a 

10) Anna Gibińska 1c/4 

11) Anna Janiurek 2b 

oraz goście: 

1) dyrektor Janusz Dubiel 

2) Artur Forma 3a 

3) Agnieszka Paluch 1a/4 

4) Krzysztof Maruszczak 1d/4 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców – Sabina Kasprowska.  

W pierwszej kolejności przeanalizowano sprawozdanie z wykonania planu dochodów i 

wydatków szkolnych od 1.09.2019 do 31.12.2019 oraz stan wpłat na dzień 31.12.2019 r.  

Następnie Prezydium Rady Rodziców rozpatrzyło prośby o dofinansowanie oraz 

wnioski: 

1) prośba Pani Prof. Danuty Hornik o: 

- dodatkowe fundusze (100zł) na potrzeby pracy badawczej ucznia przygotowującego się 

do Olimpiady Biologicznej (uczeń nie doszacował kosztów w pierwotnej kalkulacji – zał. 1 

prot. 2/2019-20) – wyrażono zgodę 

- przyznanie 200 zł na zakup środków do pielęgnacji roślin i prowadzenia hodowli ryb oraz 

żółwia w pracowniach biologicznych – wyrażono zgodę 

2) prośba Pana Sebastiana Dudka o wyasygnowanie środków na: 

- zakup 2 sztuk patchpanela (250 zł), 

- zakup 2 sztuk zasilaczy do stacjonarnych aparatów telefonicznych (gabinet psychologa i 

zaplecze 305), (120 zł), 

- zakup licencji systemów operacyjnych Windows 10 pro (dla 20 komputerów 

refabrykowanych, którym 14.01.20 kończy się licencja Windows 7)  do pracowni 

informatycznej 009 (250zł*20 = 5000 zł), 

- zakup licencji systemów operacyjnych Windows 10 pro dla komputerów nauczycielskich 

i administracji szkoły (11 sztuk), realizacja w późniejszym terminie (250zł*11 = 2750 zł), 

za łączną kwotę 8120 zł - wyrażono zgodę 



Po rozpatrzeniu bieżących wniosków powrócono do kwestii 3 próśb o dofinansowanie 

wyjazdu na obóz narciarski klas drugich w dniach 6-10 styczna 2020, rozpatrywanych na 

zebraniu grudniowym (punkt 7 prot. 4/2019-20). Przewodnicząca wyjaśniła, że pobyt tych 

osób w Kluszkowcach finansuje ośrodek organizujący wyjazd, zaś Rada Rodziców pokrywa 

koszty karnetów narciarskich w wysokości 265zł od osoby.  

Na koniec w ramach wolnych głosów i wniosków Dyrektor Janusz Dubiel nakreślił 

problem nagłośnienia sali gimnastycznej na potrzeby tegorocznego (i przyszłych) egzaminu 

maturalnego, który trzeba będzie niebawem rozwiązać.   

 

Terminy kolejnego zebrania : 11.02.2020 r. (wtorek) g.18.00 


