
Chorzów, 11.02.2020 r. 

 

PROTOKÓL NR 6/2019-2020 

 

ze spotkania Rady Rodziców 

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

 

W dniu 11.02.2020 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) Tamara Śliwińska 2c 

7) Jarosław Kaczmarski 1b 

8) Joanna Komenda 2e 

9) Alicja Kostyrko 1a 

10) Anna Gibińska 1c/4 

11) Anna Janiurek 2b 

oraz goście: 

1) dyrektor Przemysław Fabjański 

2) Artur Forma 3a 

3) Agnieszka Paluch 1a/4 

4) Krzysztof Maruszczak 1d/4 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców – Sabina Kasprowska.  

W pierwszej kolejności głos zabrał Dyrektor Przemysław Fabjański, który przedstawił 

projekty proekologiczne, które chciałby zrealizować w szkole: 

1) plastic free school, 

2) pionowe ogrody, 

oba zostały zaaprobowane przez Radę Rodziców z entuzjazmem.  

Dyrektor omówił także system organizacji zajęć w nowym, 4-letnim liceum, dostosowanym 

do rozporządzeń ministerialnych oraz kuratoryjnych.  

Następnie głos zabrał przybyły w międzyczasie profesor Adam Ficek, który osobiście 

wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie Pucharu Słowaka – cyklicznych zawodów 

sportowych w narciarstwie i snowboardzie, które odbędą się 3 marca br. w Wiśle. Rada 

zgodziła się dofinansować imprezę w kwocie 3500zł, zaś profesor zobowiązał się dostarczyć 

papierową wersję swojej prośby.  

Po wyjściu profesora A. Ficka głos ponownie zabrał Dyrektor, który do aktualnych 

wydarzeń z życia szkoły obok Pucharu Słowaka dodał: sukces, jakim było zdobycie 

Stypendiów Miasta Chorzowa przez 9 uczniów naszej szkoły (na 12 przyznanych), a także 

bardzo dobre wyniki 3 uczniów szkoły w II etapie Olimpiady Geograficznej.  

Pozostając przy głosie Dyrektor zaapelował o wsparcie inicjatywy podjętej przez U I LO 

w Chorzowie oraz restaurację Hurry Curry, polegającej na udzieleniu pomocy materialnej 

szkole w Gambii (do której Dyrektor osobiście pojedzie z zebranymi darami w marcu br.). 

Rada Rodziców zaproponowała przeprowadzenie zbiórki wśród uczniów i powierzenie jej 

koordynacji Radzie Młodzieżowej. Zbierane będą ubrania oraz sprzęt sportowy (rzeczy 

muszą być nowe), szczegóły zostaną opisane w wiadomości na Librusie. 

 



W dalszej części spotkania Prezydium Rady Rodziców rozpatrzyło prośby o 

dofinansowanie oraz wnioski: 

1) prośba uczennic o zwrot kosztów poniesionych na organizację w Liceum projektu Młodzi 

Głosują+ w kwocie 100zł - wyrażono zgodę 

2) prośba Pani Profesor Ireny Czarnoty o refundację materiałów i przyborów plastycznych 

potrzebnych do realizacji przedmiotu oraz dekoracji holu szkoły i imprez 

okolicznościowych – do kwoty 400zł - wyrażono zgodę 

3) prośba Pani Profesor Bożeny Baryły o zwrot kosztów podróży do Warszawy na 

zaproszenie Ambasady Wielkiej Brytanii w związku z organizowanymi przez Szkołę 

międzynarodowymi egzaminami językowymi – kwota: 150zł – wyrażono zgodę 

4) prośba o zwolnienie uczennicy z uiszczenia deklarowanej składki na fundusz Rady 

Rodziców w związku ze śmiercią ojca – wyrażono zgodę 

5) prośba o dofinansowanie wyjazdu na obóz językowy do Hiszpanii uczennicy w trudnej 

sytuacji materialnej, na kwotę 1000zł - wyrażono zgodę na pokrycie połowy tej kwoty, 

drugą połowę pokryje Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka 

Na koniec przeanalizowano sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków 

szkolnych od 1.09.2019 r. do 31.01.2020 r. oraz stan wpłat na dzień 31.01.2020 r. 

 

Terminy kolejnego zebrania : 17.03.2020 r. (wtorek) g.18.00 


