
Chorzów, 13.04.2021r. 

 

PROTOKÓL NR 6/2020-2021 

 

z zebrania Rady Rodziców 

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

 

W dniu 13.04.2021 r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców przy Uniwersyteckim I 

Liceum Ogólnokształcących im. J. Słowackiego w Chorzowie w formule online – poprzez 

ZOOM, w którym uczestniczyło 16 osób: 

Prezydium Rady Rodziców: 

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. Urszula Więckowska 1E – Członek RR 

7. Agnieszka Paluch 2AIV – Członek RR 

8. Anna Gibińska 2CIV – 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. Tamara Śliwińska 3C – Członek RR 

oraz goście: 

1. dyrektor Janusz Dubiel  

2. Artur Forma SPS 

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców – Sabina Kasprowska.  

W pierwszej kolejności prezydium rozpatrzyło prośby: 

1) prośba Pana Sebastiana Dudka o sfinansowanie zakupu: 

- switch zarządzalny HP 2 sztuki – 214zł 

- zaawansowany tester okablowania strukturalnego - 232zł 

- abonament hostingu serwera minecraft (3 miesiące) na potrzeby promocji szkoły – 90zł 

łącznie kwota: 536zł – wyrażono zgodę, 

2) prośba Pana Profesora Andrzeja Króla o zwrot kosztów poniesionych w celu uczczenia 

100 rocznicy urodzin absolwenta szkoły (pana Aleksandra Tarnowskiego) – zakup tortu 

(109,50zł), jego transport z Mysłowic do Chorzowa (140zł) oraz zakup kwiatów (120zł) dla  

– łączna kwota: 369,50zł – wyrażono zgodę na pokrycie kosztów zakupu tortu i 

bukietu, nie wyrażono zgody na pokrycie kosztów transportu tortu (jako wydatek 

nieuzasadniony, którego można było uniknąć gdyby tylko sprawa została zgodnie z 

procedurą przedstawiona Radzie Rodziców przed uroczystością), 

3)  prośba Pana Sebastiana Dudka o pokrycie kosztów: 

- zakupu znaczków i kopert w związku z rozsyłaniem kartek świątecznych 

- dorabianie kluczy 

Kwota – 214zł – wyrażono zgodę (zgodne z preliminarzem wydatków), 

4) prośba Dyrektora Janusza Dubiela o pokrycie kosztów poniesionych na cele remontowe – 

kwota 1058zł – wyrażono zgodę (zgodne z preliminarzem wydatków), 

5) prośba o zakup książek do biblioteki oraz znaczków pocztowych w ramach 

korespondencji zagranicznej – kwota 172zł – wyrażono zgodę. 



W odniesienie do punktu 2) Rada Rodziców zwróciła uwagę na problem refundacji 

wydatków nie przewidzianych wcześniej w preliminarzu i/lub nie poprzedzonych stosownym 

wnioskiem. Przypomniano o zasadzie, że nagłe, nie zaplanowane wydatki na cele 

reprezentacyjne, nie wymagające wcześniejszego wniosku, nie mogą przekroczyć kwoty 

500zł na rok. Wszystkie pozostałe (a najlepiej wszystkie w ogóle) powinny być poprzedzone 

wnioskiem lub w przypadku sytuacji naprawdę nagłej – konsultacją telefoniczną z Radą 

Rodziców.  

Następnie głos zabrał Dyrektor Janusz Dubiel, który przekazał aktualne informacje 

dotyczące szkoły: 

- udało się uzyskać finansowanie na kontynuowanie programu Cambridge w przyszłym 

roku szkolnym, 

- udało się uzyskać finansowanie na uruchomienie programu Cambridge dla nowych 

uczniów, którzy rozpoczną naukę w szkole we wrześniu 2021, 

- udało się ponownie uruchomić stanowisko drugiego vice-dyrektora. 

W dalszej kolejności głos zabrała vice-przewodnicząca Rady, jednocześnie 

przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka, która poruszyła kwestię przyszłorocznego 

jubileuszu 100-lecia szkoły oraz wydarzeń, które z tej okazji mają zostać zorganizowane. 

Rada Rodziców postanowiła wesprzeć wydarzenie finansowo (korzystając z oszczędności, 

które udało się poczynić w związku z ograniczeniem wydatków z racji trwającej pandemii).  

Na koniec w ramach wolnych głosów i wniosków zapytano o możliwość aktywizacji 

fizycznej uczniów alternatywnie dla zdalnych zajęć WFu np. w formie zajęć na świeżym 

powietrzu po lekcjach lub w weekendy. Temat ten zostanie przekazany do zespołu 

wuefistów, w dyskusji jednak od razu zwrócono uwagę na trudność w zebraniu nawet 

mniejszych grup ze względu na skomplikowany plan zajęć (oraz zajęcia pozalekcyjne 

uczniów), a także problem zakazu gromadzenia się. Pojawił się także postulat, aby zachęcać 

dzieci do aktywności fizycznej w ramach rodzinnych wypadów na łono natury.  

 

Termin kolejnego zebrania : 11.05.2021 r. (wtorek) g.18.00 

 


