Chorzów, 14/09/2021r.

PROTOKÓL NR 1/2021-2022
Ze spotkania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców
przy Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie

Zebranie rozpoczęto potwierdzeniem obecności ( lista stanowi integralną część protokołu)
przedstawieniem Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków za ubiegły rok
szkolny 2020-2021 – sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
Przeprowadzono wybory do Prezydium Rady Rodziców na nowy rok szkolny 2021-2022
W wyniku głosowania został powołany nowy skład Prezydium:
1. Sabina Kasprowska
2. Aleksandra Kluba
3. Joanna Starzyk

3B/IV
- Przewodnicząca
2C/IV
- V-ce Przewodnicząca
1B/IV, 3E/III - Sekretarz

Funkcje uzyskały jednogłośną akceptację. Każda z powyższych funkcji dostała jeden
głos wstrzymujący się samego proponowanego kandydata na daną funkcje
4. Justyna Jasińska
5. Alicja Kostyrko
6. Aleksandra Jadwiszczok - Bułdak
7. Jacek Wesenfeld
8. Urszula Więckowska
9. Monika Damaszek
10. Krzysztof Maruszczak
11. Beata Kempa
12. Katarzyna Gębska
13. Ewa Ogłozińska
14. Agnieszka Paluch
15. Jarosław Kaczmarski

3E/IV
3A/III
3C/IV
2B
2E
3D/III
3D/IV
1E
2A
1D
3A/IV
3B/III

- Członek RR
- Członek RR
- Członek RR
- Członek RR
- Członek RR
- Członek RR
- Członek RR
- Członek RR
- Członek RR
- Członek RR
- Członek RR
- Członek RR

Nieobecni przedstawiciele Trójek klasowych w osobach Przewodniczących, będące
Członkami RR wchodzą również w skład Prezydium Rady Rodziców zgodnie
z regulaminem :
16. Wojciech Dinges

1A

- Członek RR

17. Aleksandra Cwajna

2D

- Członek RR

18. Anna Piguła

1C

- Członek RR

19. Agnieszka Kloryga

3C/III

- Członek RR

W zebraniu uczestniczyli Goście:
1. Pan Janusz Dubiel – U ILO
2. Aleksandra Sznajda – 3E/IV
3. Artur Forma

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Rodziców omówiła system
pracy/działania RR oraz przedstawiła cele i zadania na rozpoczęty rok szkolny.
Zebranym zostało przedstawione Sprawozdanie z wykonania planów dochodów i
wydatków od 01/09/2020 do 31/09/2021 zgodny z preliminarzem. – dokumenty w
załączeniu.
W dalszej części zebrania zabrał głos Pan Dyrektor Janusz Dubiel przedstawiając
system działania Szkoły w czasie pandemii, prosząc o przestrzeganie dyscypliny
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Konieczność noszenia maseczek
uczniów w Szkole jest wyrazem troski, szacunku i odpowiedzialności za innych.
Poluzowanie obostrzeń będzie wprowadzane zgodnie z wydawanymi zaleceniami
przez Ministerstwo Zdrowia.
Pan Dyrektor przypomniał również o kontrolowaniu absencji uczniów, która jest już
zbyt duża co może być wynikiem poprzedniego roku – zajęć prowadzonych zdalnie.
Poinformował o możliwościach wyjazdów młodzieży celem integracji po trudnym
roku i powrocie do Szkoły. W najbliższych planach jest oczekiwany przez młodzież
Rajd Słowaka.
Na wniosek rodziców zostaną zorganizowane wycieczki do Obozu Koncentracyjnego
w Oświęcimiu w pierwszej kolejności dla klas maturalnych , które wcześniej kończą
rok szkolny.

Kolejnym punktem było omówienie zasad corocznego konkursu dla klas na
najszybsze wpłaty deklarowanych dobrowolnie składek przez rodziców na zebraniach.
Przyjęto wstępnie trzy kryteria: najszybsza wpłata deklarowanych kwot na klasę,
100% wpłat deklarowanych, przyjęcie średniego minimum na ucznia w kwocie 200zł
( na podstawie analizy wpłat z lat poprzednich gdzie minimalna średnia znacznie
przekraczała podaną kwotę), jako ostateczny termin zamykający konkurs to
31/01/2022r. Przewidziano nagrody pieniężne dla pierwszych trzech miejsc
wypłacanych na rzecz klasy do dobrowolnego wykorzystania przez uczniów na
wspólny cel.
Szczegóły Konkursu zostaną podane i ogłoszone po kolejnym zebraniu RR.

Prezydium Rady Rodziców przystąpiło do rozpatrywania wniosków :
1) Pana Profesora Janusza Dubiela o sfinansowanie projektów, według przedstawionego
preliminarza – przyjęto do wiadomości, każdy punkt będzie dyskutowany i
głosowany na kolejnych zebraniach po oszacowaniu budżetu na podstawie
deklaracji dobrowolnych wpłat. Wyrażono jedynie zgodę na wydatki związane z
renowacją zabytkowych mebli i wypchanych zwierząt, zakup żaluzji ( prace
długoterminowe zlecane z dużym wyprzedzeniem przy akceptacji RR działającej
w poprzednim roku szkolnym)
- w wyniku nawiązania owocnego kontaktu z przedstawicielem Getting Noble Bank.
Szkoła ma możliwość odkupienia za symboliczną kwotę komputerów. monitorów
42 calowych, biurek, krzeseł, szaf oraz innych mebli tapicerowanych. Cena
odsprzedawanych nam sprzętów waha się od 1zł-40zł.
Przewidywana kwota: ok. 3.000zł plus koszt transportu i pracy tapicera ( warunkiem
sprzedającego jest usunięcie znaku firmowego z mebli tapicerowanych) – wyrażono
zgodę
2) Pana Profesora Andrzeja Króla o zwrot poniesionych kosztów związanych z zakupem
tradycyjnych tortów dla każdej pierwszej klasy Liceum z okazji: Urodzin Patrona
Szkoły i Uroczystości Ślubowania – wyrażono zgodę

3) Pani Profesor Anny Depty i Pani Profesor Iwony Morawieckiej-Zacharz
o przydzielenie środków na zakup monitora interaktywnego do Sali 212 –
przewidywany koszt to 8.597,70 zł oraz dodatki 1.738zł– prośba NIE uzyskała
akceptacji z powodu braku wystarczających na obecną chwile środków finansowych.
Posiadana kwota musi zabezpieczać bieżące ( pilne) potrzeby uczniów
i Szkoły. Na początku każdego roku Szkolnego mamy jedynie deklaracje wpłat bez
realnie napływających środków finansowych w związku z czym nie możemy podjąć
decyzji o zakupie tak drogiego sprzętu.

4) Przewodniczącego Rady Młodzieżowej Szkoły Piotra Kocota o sfinansowanie zakupu
wiązanek kwiatów, które będą złożone w miejscach upamiętniających ofiary II
Wojny Światowej w Chorzowie – wyrażono zgodę
5) Wniosek uczennic Szkoły z prośbą o wsparcie finansowe na zakup środków higieny
osobistej – wyrażono zgodę na miesięczny wydatek 50-100 zł ( jednocześnie młodzież
będzie szukała nowych programów społecznych dedykowanych tej sprawie)

Po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków Przewodnicząca ustaliła termin
kolejnego zebrania na dzień i obrady zostały zamknięte.
Termin kolejnego zebrania : 12.10.2018
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