
Chorzów, 16.06.2020 r. 

 

PROTOKÓL NR 8/2019-2020 

 

ze spotkania Rady Rodziców 

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

 

W dniu 16.06.2020 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) Tamara Śliwińska 2c 

7) Joanna Komenda 2e 

8) Alicja Kostyrko 1a 

9) Anna Janiurek 2b 

10) Jarosław Kaczmarski 1b 

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 uczciła pamięć zmarłej 31 maja br. aktywnej członkini Rady Rodziców 

oraz absolwentki szkoły – Joanny Szafarczyk. Rada rodziców podjęła temat otoczenia 

opieką i wsparcia synów Joanny. Na ręce przedstawicieli rodziców klas maturalnych złożono 

podziękowania dla maturzystów, którzy postanowili na ten cel przekazać całą pozostałą z 

organizacji studniówki kwotę (około 4,5 tys. zł).  

Następnie Przewodnicząca podziękowała odchodzącym członkom Rady Rodziców za 

kilkuletnią pracę na rzecz szkoły. W szczególności podziękowania trafiły do Małgorzaty Kern, 

która przez 2 lata pełniła w Radzie rolę v-ce przewodniczącej (wcześniej była jej 

sekretarzem), Artura Formy, który aktywnie wspierał szkołę m.in. wprowadzając ją do 

projektu Herosi Innowacyjności, oraz Aliny Majewskiej-Łysoń i Henryka Kotuły – członków 

prezydium Rady Rodziców (odpowiednio od 2017 i 2018 roku). Do podziękowań dołączył się 

dyrektor Przemysław Fabjański.  

W dalszej części spotkania Prezydium Rady Rodziców przeanalizowała stan finansów. 

Dzięki przeprowadzonej akcji przypominającej o zadeklarowanych wpłatach poprzez Librus, 

ściągalność składek wzrosła z 80,7% (stan na 31.05) do 87,57% (stan na 16.06). Omówiono 

sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków szkolnych do 31.05.2020 r., 

zwracając szczególną uwagę na zaplanowane jeszcze wydatki (nagrody na koniec roku oraz 

II rata za nowe nagłośnienie w Sali gimnastycznej).  

Rada Rodziców rozstrzygnęła konkurs „Wspólna kasa”, analizując procentowy udział 

wpłat w stosunku do deklaracji dla poszczególnych klas, biorąc pod uwagę stan na 

31.05.2020. Najwyższą ściągalność zanotowano w klasie 1d/4 (98,99%), drugie miejsce 

zajęła klasa 1d (93,33%), a trzecie – klasa 1e/4 (92,23%). Nagrody w postaci 

dofinansowania do wycieczek (w wysokości odpowiednio 1500 zł, 1000 zł i 500 zł) 

zwycięskie klasy otrzymają w przyszłym roku szkolnym, jeśli zniesione zostanie nauczanie 

zdalne i wróci możliwość organizacji wyjazdów klasowych.  

 



Na zakończenie zebrania głos zabrał dyrektor Przemysław Fabjański. Zdał relację z 

marcowego wyjazdu do Gambii (powiązanego ze wsparciem szkoły w wiosce Bintang Bolong, 

które współorganizowali uczniowie Słowaka). Zrelacjonował przebieg egzaminów maturalnych 

oraz przedstawił plan uroczystości pożegnalnej dla maturzystów. Zaprosił ponadto na spotkanie 

autorskie z tegorocznym maturzystą Kacprem Łukowiczem promujące jego książkę „Złe duchy”, 

które odbędzie się 25 czerwca w Księgarni Dopełniacz przy chorzowskim Rynku.  

 

 

 


