
Chorzów, 20.04.2020 r. 

 

PROTOKÓL NR 7/2019-2020 

 

ze spotkania Rady Rodziców 

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

 

W dniu 20.04.2020 r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców przy Uniwersyteckim 

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

16 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) Joanna Szafarczyk 3c 

8) Joanna Komenda 2e 

9) Alicja Kostyrko 1a 

10) Anna Gibińska 1c/4 

11) Anna Janiurek 2b 

oraz goście: 

1) dyrektor Przemysław Fabjański 

2) dyrektor Janusz Dubiel 

3) Artur Forma 3a 

4) Agnieszka Paluch 1a/4 

5) Krzysztof Maruszczak 1d/4 

Zebranie, które ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne spowodowane COVID-19 

odbyło się w przestrzeni wirtualnej, na platformie Zoom, prowadziła Przewodnicząca Rady 

Rodziców – Sabina Kasprowska.  

W pierwszej kolejności głos zabrał Dyrektor Przemysław Fabjański, który zrelacjonował 

zasady funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, poruszając przede wszystkim kwestię 

zdalnego nauczania oraz przesunięcia termin matur. 

Następnie głos zabrał Dyrektor Janusz Dubiel, który osobiście wystąpił z wnioskiem o 

pokrycie przez Radę Rodziców kosztów nowego nagłośnienia na sali gimnastycznej, zamiast 

sfinansowania zaplanowanego na ten rok remontu sal historycznych. Nagłośnienie to ma 

służyć maturzystom, którzy na tej sali będą pisali egzamin dojrzałości, w tym egzamin z 

języka obcego, którego częścią są zadania na rozumienie ze słuchu. Koszt inwestycji to 

około 22 tys. złotych. Koszt przewyższa nie spożytkowaną jeszcze część puli środków Rady 

Rodziców przewidzianej na remonty o około 8 tys. zł. W związku z tym Rada zadecydowała 

o przesunięciu środków przewidzianych na inne cele (jak organizacja imprez, które ze 

względu na nieobecność uczniów w szkole nie odbędą się) i wyraziła zgodę na pokrycie 

kosztów wymiany nagłośnienia sali gimnastycznej.  

W dalszej części spotkania Prezydium Rady Rodziców rozpatrzyło prośby o 

dofinansowanie oraz wnioski: 

1) prośba Pana Profesora Andrzeja Króla o zwrot kosztów zakupu tulipanów na dzień kobiet 

za kwotę 120zł - wyrażono zgodę 

2) prośba Pana Dyrektora Janusza Dubiela o zakup do biblioteki literatury ekonomicznej i 

społecznej na potrzeby olimpijczyków i uczestników innych konkursów z zakresu ekonomii 

(w ramach ustalonej we wrześniu puli na dofinansowanie biblioteki – zob. prot. 1/2019-20) 

– do kwoty 600zł - wyrażono zgodę 



3) prośba Pana Profesora Wojciecha Kwaśnego o zakup oprogramowania do obsługi 

pracowni informatycznej NetSupport School – ze względu na aktualnie prowadzone 

zdalne nauczanie, ewentualne finansowanie tej inwestycji uzależniono od stanu 

środków na koniec roku szkolnego, ponadto wniosek wymaga uzupełnienia o 

koszty oprogramowania 

Na koniec Radzie Rodziców została przedłożona pisemna wersja prośby Pana 

Profesora Adama Ficka o dofinansowanie Pucharu Słowaka na kwotę 3500zł, która 

procedowana była na poprzednim zebraniu (zob. prot. 6/2019-20).  

 

 


