
Chorzów, 6.10.2020r. 

 

PROTOKÓL NR 2/2020-2021 

 

ze spotkania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców 

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

 

W dniu 6.10.2020 r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców przy Uniwersyteckim I 

Liceum Ogólnokształcących im. J. Słowackiego w Chorzowie, w którym uczestniczyło 18 

osób: 

Prezydium Rady Rodziców: 

1. Sabina Kasprowska 2BIV – Przewodnicząca 

2. Aleksandra Kluba 1C – V-ce Przewodnicząca 

3. Marta Chmielewska 3A – Sekretarz  

4. Jacek Wesenfeld 1B – Członek RR 

5. Aleksandra Jaroń 1D – Członek RR 

6. Urszula Więckowska 1E – Członek RR 

7. Agnieszka Paluch 2AIV – Członek RR 

8. Krzysztof Maruszczak 2DIV – Członek RR 

9. Alicja Kostyrko 2A – Członek RR 

10. Jarosław Kaczmarski 2B – Członek RR 

11. Monika Damaszek 2D – Członek RR 

12. Joanna Starzyk 2E – Członek RR 

13. Anna Janiurek 3B – Członek RR 

14. Joanna Komenda 3E – Członek RR 

oraz goście: 

1. dyrektor Janusz Dubiel 

2. Łukasz Makowski 1B  

3. Grodzka-Łopuszyńska 1A 

4. Artur Forma SPS 

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców – Sabina Kasprowska. W 

pierwszej kolejności przedstawiła preliminarz budżetowy, który został przez Radę Rodziców 

przyjęty. Następnie omówiła kwestię dotychczasowych wpłat i wydatków poniesionych do 

końca września 2020 r.. Przy okazji poruszono problem zbierania składek, oraz braku 

złożonych deklaracji. Zwrócono również uwagę na opłaty pobierane przez system podczas 

dokonywania wpłat za pośrednictwem Dotpay.  

Kontynuując temat wpłat na rzecz szkoły poruszono kwestię dalszej organizacji 

konkursu związanego ze zbieraniem składek na ten cel pod nazwą „wspólna kasa”. 

Zwrócono uwagę na fakt, że nie wszystkie klasy wiedzą, że taki konkurs się odbywa i/lub na 

jakich zasadach się go przeprowadza. Dyrektor Janusz Dubiel zobowiązał się poinformować 

wszystkich rodziców o zasadach konkursu za pośrednictwem Librusa.  

W dalszej kolejności głos zabrał dyrektor Janusz Dubiel, który przedstawił 

sprawozdanie z dotychczasowych wydatków na rzecz szkoły (o których dofinansowanie 

wnioskował w poprzednim roku szkolnym) oraz przedstawił nowe prośby (zał. 1 prot. 2/ 

2020-21): 

- renowacja kilku kolejnych sztuk zabytkowych mebli – 8000 zł 

- renowacja kilku kolejnych zabytkowych wypchanych zwierząt (nie odnawianych od 

1932r.) – 1500zł 

- zakup telewizora 70’ do Sali 210 (zamiast rzutnika multimedialnego) – 2900zł 

- wymiana 10 komputerów (na komputery poleasingowe) – 6000zł  

- remont Sali 211, która ma pełnić rolę świetlicy – 20000zł 



- zakup rolet do Sal językowych 310 i 313 – 2300zł 

- rzutnik multimedialny do Sali językowej – 3300zł 

Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie tylko tych wydatków, których nie da się 

pokryć z innego źródła. Zadecydowano o zawieszeniu wydatku na remont Sali 211 

(koszt 20000zł), wyrażono zgodę na pokrycie pozostałych wydatków (łączna kwota: 

24000zł).  

 

Następnie Prezydium rozpatrzyło pozostałe prośby o dofinansowanie: 

1) (zał. 2 prot. 2/ 2020-21) prośba Zespołu Przedmiotowego Geografów o rozważenie 

możliwości doposażenia pracowni geograficznej w pomoce szkolne (mapy, atlasy, 

literatura naukowa) za łączną kwotę ok. 2300zł oraz dofinansowanie wyjazdu pod nazwą 

„4G” dla specjalności geograficznej wiosną 2021 na kwotę 1500zł (opłata za autokar) – 

wyrażono zgodę na pokrycie kosztów doposażenia pracowni, dofinansowanie 

wyjazdu – będzie zależne od aktualnej sytuacji w związku z pandemią  

2) prośby Pana Sebastiana Dudka o:  

- (zał. 3 prot. 2/ 2020-21) sfinansowanie naprawy kserokopiarki – koszt 250zł – 

wyrażono zgodę 

- (zał. 4 prot. 2/ 2020-21) sfinansowanie aktualizacji tzw. „Olimpi” w związku ze zmianą 

nazwy szkoły – koszt 910,20zł – wyrażono zgodę 

- (zał. 5 prot. 2/ 2020-21) doposażenie pracowni informatycznej w dodatkowe 4 

stanowiska (w dobie Covid-19 uczniowie nie mogą dzielić stanowiska pracy) – zakup 4 

komputerów 575zł sztuka (łącznie 4*575=2300zł) – wyrażono zgodę 

- (zał. 6 prot. 2/ 2020-21) zakup lampy do projektora w Sali 109 – koszt 360zł – 

wyrażono zgodę 

- (zał. 7 prot. 2/ 2020-21) zakup 4 monitorów Full HD do Sal: 307, 207, 204 i 210 za 350zł 

sztuka (łącznie 4*350=1400zł) – wyrażono zgodę 

- (zał. 8 prot. 2/ 2020-21) zakup filtra ND regulowanego do aparatu fotograficznego – 

koszt 290zł, oraz miksera wideo z opcją nagrywania i streamingu za 3200zł, na potrzeby 

działalności Slowak Movie, która zajmuje się m.in. transmisją wydarzeń szkolnych – 

wyrażono zgodę 

3) (zał. 9 prot. 2/ 2020-21) prośba Zespołu Przedmiotowego Wychowania Fizycznego o 

zakup sprzętu sportowego oraz dofinansowanie projektów i działań przewidzianych do 

realizacji w roku szkolnym 2020/21 (w tym Pucharu Słowaka w narciarstwie i 

snowboardzie) – łączna kwota 6800zł – wyrażono zgodę  

 

Na koniec w ramach wolnych głosów i wniosków poruszono następujące kwestie: 

- dostępności i przydziału szafek szkolnych – liczba szafek jest niewystarczająca dla 

wszystkich uczniów, stąd niektórzy nie mają, a inni dzielą szafki z kolegami (są też tacy, 

którzy nie chcą mieć szafki), w kwestii przydziału – nie ma klucza, kto się załapie na wolną 

ten ma; szkoła od lat planuje przeznaczyć pomieszczenie kotłowni na szatnię, ale 

szacowany koszt inwestycji przerasta możliwości szkoły; 

- zamówienia i dystrybucji słowakowych maseczek – w związku z brakiem 

zainteresowania szkolnymi maseczkami ze strony uczniów, projekt zostaje zawieszony.  

 

Termin kolejnego zebrania : 03.11.2020 r. (wtorek) g.18.00 


