
Chorzów, 11.05.2021r. 

 

PROTOKÓL NR 7/2020-2021 

 

z zebrania Rady Rodziców 

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

 

W dniu 11.05.2021 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. Agnieszka Paluch 2AIV – Członek RR 

7. Anna Gibińska 2CIV – Członek RR 

8. Krzysztof Maruszczak 2DIV – Członek RR 

9. Justyna Jasińska 2EIV – Członek RR 

10. Alicja Kostyrko 2A – Członek RR 

11. Jarosław Kaczmarski 2B – Członek RR 

12. Monika Damaszek 2D – Członek RR 

13. Joanna Starzyk 2E – Członek RR 

14. Anna Janiurek 3B – Członek RR 

oraz goście: 

1. dyrektor Przemysław Fabjański  

2. Artur Forma SPS 

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców – Sabina Kasprowska.  

W pierwszej kolejności Dyrektor szkoły poruszył kwestię organizacji zajęć w ramach 

nauczania hybrydowego przewidzianego na 2 tygodnie od 17 maja. Zwrócił uwagę na 

niedogodności, które związane są z taką formą nauczania oraz wskazał wypracowane w 

ramach konsultacji z młodzieżą rozwiązanie: 

- w tygodniu 17-21 maja do szkoły będą uczęszczały osoby o parzystych numerach w 

dzienniku lekcyjnym, a pozostali uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach zdalnie, 

- w tygodniu 24-18 maja do szkoły będą uczęszczały osoby o nieparzystych numerach 

w dzienniku lekcyjnym, a pozostali uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach zdalnie. 

Jednocześnie zapewnił, że powrót uczniów do szkoły nie oznacza wendety nauczycieli 

wobec uczniów i zarzucenia ich różnymi formami sprawdzania wiedzy. Przychylił się również 

do prośby Rady Rodziców, aby w okresie przejściowym (hybrydowym), gdy połowa klasy 

będzie uczyła się w szkole a połowa w domu, powstrzymać nauczycieli od wszelkich 

sprawdzianów pisemnych.  

Dyrektor ponadto poinformował Radę o tym, że w związku z odejściem maturzystów – plan 

lekcji ulegnie korzystnej modyfikacji. Nadmienił także, że udało już się ułożyć ‘cywilizowany’ 

(w odróżnieniu od tegorocznego) plan lekcji na nowy rok szkolny.  

Na zakończenie tej części Dyrektor został poproszony przez Radę o wyjaśnienie kwestii 

wyjazdu do Borów Tucholskich – dlaczego niektóre klasy mogą wyjechać, a inne nie – co 

niezwłocznie uczynił.  

 W drugiej części zebrania prezydium rozpatrzyło prośby: 

1) prośba Pana Sebastiana Dudka o sfinansowanie zakupu anten gsm/LTE do routera, 

wykorzystywanego w mobilnych transmisjach live - kwota: 175 zł – wyrażono zgodę, 



2) prośba Pana Dyrektora Przemysława Fabjańskiego o sfinansowanie nagród dla uczniów 

klas 3, w szczególności: 

- 3 nagród dla wybitnych absolwentów (2 Absolwentów Roku i 1 Osobowość Roku), 

- 47 nagród ‘Tarcza Słowaka’ (nagroda statutowa dla uczniów wyróżniających się 

działalnością wolontaryjną, aktywną postawą społeczną, reprezentowaniem szkoły itp.) 

Łączna kwota nagród: 1800 zł – wyrażono zgodę. 

W odniesienie do punktu 2) w wyjaśnieniu dyrektor podkreślił, że tytuł Absolwenta 

Roku zgodnie ze statutem szkoły przysługuje tylko finalistom lub laureatom ogólnopolskich 

olimpiad z listy ministerialnej, a w tym roku zaistniała potrzeba nagrodzenia również wybitnej 

osoby, która nie spełniła tego warunku. Ze względu na jej zasługi dla szkoły Rada 

Pedagogiczna wniosła o nadanie jej tytułu ‘Osobowości Roku’ i uhonorowania nagrodą 

równorzędną nagrodzie dla Absolwentów Roku. Rada Rodziców przychyliła się do tego 

wniosku oraz zwróciła uwagę, że tego typu nagroda powinna być przyznawana również w 

kolejnych latach. 

Następnie Rada Rodziców zaaprobowała wydatki poniesione na potrzeby reklamy 

rekrutacji (płatna reklama na Facebooku – koszt 199zł, banery reklamowe na szkole, które 

będą wykorzystywane również kolejnych latach - koszt 370zł) – zgodne z preliminarzem 

wydatków. Jednocześnie Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji planu wydatków (na dzień 

30.04.21).  

W dalszej kolejności Rada Rodziców dokonała rozstrzygnięcia konkursu ‘Wspólna 

kasa’. Ze względu na trudności w jednoznacznym wyłonieniu zwycięskiej klasy (utrudniona 

przez pandemię komunikacja między rodzicami oraz niejednoznaczne zasady konkursu) 

zadecydowano o nagrodzeniu w równym stopniu 4 klas, w których najwyższa była zarówno 

ściągalność składek, jak i kwota przypadająca na jednego ucznia. Nagrodą jest 

dofinansowanie autokaru na klasowy wyjazd (łączna pula nagród – 3000zł) – zatem klasy: 

1A, 1C, 2BIV i 2DIV otrzymują po 750zł. Nagrodę można wykorzystać już na poczet wyjazdu 

do Borów Tucholskich lub w przyszłym roku szkolnym (to samo dotyczy nagród przyznanych 

w zeszłym roku szkolnym). Aby uniknąć w przyszłości trudności z rozstrzygnięciem 

konkursu, Rada Rodziców zobowiązała się we wrześniu opracować nowy, przejrzysty 

regulamin konkursu ‘Wpólna Kasa’ i zamieścić go na stronie szkoły, a także zadbać o 

przekazanie informacji o konkursie w klasach już na pierwszym zebraniu klasowym.   

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

mLegitymacji szkolnej w aplikacji mObywatel. Dyrektor potwierdził, że uczniowie mają taką 

możliwość, w tym celu muszą zgłosić się do sekretariatu szkoły.  

 

Termin kolejnego zebrania : 8.06.2021 r. (wtorek) g.18.00 

 


