Chorzów, 10.09.2020r.

PROTOKÓL NR 1/2020-2021
ze spotkania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców
przy Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcących im. J. Słowackiego w Chorzowie
W dniu 10.09.2020 r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców przy Uniwersyteckim I
Liceum Ogólnokształcących im. J. Słowackiego w Chorzowie, w którym uczestniczyło 21
osób.
Zebranie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Rodziców w roku 2019/20 – Sabina
Kasprowska, która przedstawiła zasady funkcjonowania oraz zadania Rady Rodziców.
Sprawozdała ponadto działalność Rady za rok szkolny 2019/2020. Po dyskusji na temat
celowości niektórych wydatków (jak nagłośnienie Sali gimnastycznej), wszelkie wątpliwości
zostały rozwiane a sprawozdanie przyjęte.
Jako drugi głos zabrał Dyrektor Szkoły – Przemysław Fabjański, który powitał
zebranych, podziękował za owocną współpracę w trudnym roku szkolnym 2019/2020.
Omówił wyzwania, które czekają szkołę w najbliższej przyszłości:
- kłopoty z finansowaniem oświaty wynikające ze zmian podatkowych,
- szkolne procedury związane z trwającą pandemią COVID-19,
- trudności z dostosowaniem planu lekcji do zmian wymuszonych reformą oświaty.
Zrelacjonował ponadto wyniki matur oraz inne sukcesy uczniów szkoły.
Kolejnym punktem spotkania było przeprowadzenie wyborów do Prezydium Rady
Rodziców na rok szkolny 2020/2021. W wyniku głosowania w jego skład weszli:
1. Sabina Kasprowska 2BIV – Przewodnicząca
2. Aleksandra Kluba 1C – V-ce Przewodnicząca
3. Marta Chmielewska 3A – Sekretarz
4. Iwona Cais 1A – Członek RR
5. Jacek Wesenfeld 1B – Członek RR
6. Aleksandra Jaroń 1D – Członek RR
7. Urszula Więckowska 1E – Członek RR
8. Agnieszka Paluch 2AIV – Członek RR
9. Anna Gibińska 2CIV – Członek RR
10. Krzysztof Maruszczak 2DIV – Członek RR1
11. Justyna Jasińska 2EIV – Członek RR
12. Alicja Kostyrko 2A – Członek RR
13. Jarosław Kaczmarski 2B – Członek RR
14. Monika Damaszek 2D – Członek RR
15. Joanna Starzyk 2E – Członek RR
16. Anna Janiurek 3B – Członek RR
17. Tamara Śliwińska 3C – Członek RR
18. Joanna Komenda 3E – Członek RR
Nowo ukonstytuowane Prezydium rozpatrzyło prośby o dofinansowanie oraz wnioski:
1

Pod nieobecność reprezentowany przez vice-przewodniczącą trójki rodziców klasy 2CIV – Magdalenę KnapikKocięgę

1) prośba Pana Profesora Damiana Straszaka o sfinansowanie zakupu donic i ziemi do
kwiatów za kwotę 500zł. Rośliny mają stanowić uzupełnienie wystroju kącika
czytelniczego oraz pracowni języka hiszpańskiego
– wyrażono zgodę, przy
jednoczesnej deklaracji ze strony Rady o dostarczeniu ziemi
2) wniosek Pani Profesor Danuty Jeziorowskiej o przyznanie kwoty 2500 zł na zakup
książek, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych dla Biblioteki Szkolnej –
wyrażono zgodę
3) wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium w wysokości 600zł absolwentowi szkoły
Tomaszowi Ferenzowi w związku z organizacją przez niego w szkole wydarzenia
nawiązującego do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego – wyrażono zgodę na
pokrycie połowy kwoty, drugą połowę pokryje SPS
4) prośba o zwrot kosztów zakupu tulipanów na dzień kobiet na kwotę 120zł (zaległa faktura)
– wyrażono zgodę
Na koniec w ramach wolnych głosów i wniosków poruszono następujące kwestie:
- zamówienia i dystrybucji słowakowych maseczek – w związku z koniecznością
zakrywania twarzy rada rodziców postanowiła wziąć pod uwagę zamówienie maseczek z
logo szkoły, dopasowanych do mundurka, które uczniowie będą mogli zakupić. Nie będzie
obowiązku noszenia tylko maseczek szkolnych, ale maseczki te będą stanowić swoisty
gadżet, który zostanie na pamiątkę po szkole i po pandemii. W pierwszej kolejności
planowane jest wypuszczenie maseczek testowych, a gdy się sprawdzą (pod względem
wygody noszenia i jakości) – produkcja właściwa. W celu obliczenia zapotrzebowania
rozważane jest przeprowadzenie sondażu wśród uczniów.
- zbierania składek na fundusz rady rodziców – dla ułatwienia w sekretariacie
zainstalowano terminal do wpłat, a na stronie internetowej szkoły funkcjonuje bramka dotpay.

Goście uczestniczący w zebraniu Rady Rodziców:
1. Przemysław Fabjański - Dyrektor AZSO
2. Artur Forma – reprezentant Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka
3. Łukasz Makowski – 2b (vice-przewodniczący)
Termin kolejnego zebrania : 06.10.2019 r. (wtorek) g.18.00

