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PROTOKÓŁ NR 2/2021-2022 

ze spotkania Rady Rodziców 

przy Uniwersyteckim  I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego 

w Chorzowie 

Zebranie rozpoczęto potwierdzeniem obecności. 

Na zebraniu obecni byli: 

1. Sabina Kasprowska  3B/IV  - Przewodnicząca 

2. Aleksandra Kluba  2C/IV  - V-ce Przewodnicząca 

3. Joanna Starzyk  1B/IV, 3E/III - Sekretarz 

4. Justyna Jasińska   3E/IV - Członek RR  

5. Alicja Kostyrko   3A/III - Członek RR 

6. Aleksandra Jadwiszczok - Bułdak 3C/IV - Członek RR 

7. Jacek Wesenfeld   2B - Członek RR 

8. Urszula Więckowska   2E - Członek RR 

9. Monika Damaszek   3D/III - Członek RR 

10. Krzysztof Maruszczak  3D/IV - Członek RR 

11. Beata Kempa    1E - Członek RR 

12. Katarzyna Gębska   2A - Członek RR 

13. Ewa Ogłozińska   1D - Członek RR 

14. Jarosław Kaczmarski   3B/III - Członek RR 

15.  Agnieszka Kloryga  3C/III  - Członek RR 

16. Dyrektor Przemysław Fabiański   - Gość 

17. Artur Forma       - Gość SPS 

18. Wojciech Paluch     IIIa/IV – Gość 

19. Jacek Dąbkowski    IIIa – Gość 

20. Anna Janiurek   Id, IIIc/IV - Gość 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców. 

Na początek zebrania przedstawione zostały sprawy finansowe tj. bieżące przychody w 

postaci wpłat składek na rzecz Rady Rodziców w poszczególnych klasach wraz ze 

wskazaniem procentowego udziału wpłat w stosunku do kwot zadeklarowanych przez 

rodziców. 

Następnie głos zabrał Dyrektor szkoły pan Przemysław Fabiański przedstawiając krótką 

relację z 42 Rajdu Słowaka, który odbył się w dniu 09.10.2021 roku, dziękując zarówno 

Rodzicom jak i Młodzieży za przygotowanie, punktualność, współpracę i dobrą zabawę. 



Pan Dyrektor szkoły podkreślił, iż obecnie Szkoła szczególną uwagę poświęca na 

odbudowanie relacji i dobrego stanu psychicznego młodzieży po okresie nauki zdalnej 

zauważając pewne deficyty u uczniów w tym zakresie. 

Zgodnie z wolą i za zgodą rodziców przeprowadzono anonimowe ankiety  dot. szczepień 

przeciw Covid-19.  Ankieta była niezbędna, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami 

zorganizować Rajd Słowaka na który młodzież czekała od 2 lat. Wynik ankiety to ok. 82% 

uczniów zaszczepionych (nieobecni, bądź nie uczestniczący w ankiecie zostali doliczeni do 

osób niezaszczepionych), co bez problemu pozwoliło na organizacje imprezy.  

W kolejnym punkcie spotkania przedstawiciele Rady Rodziców przeszli do rozpatrywania 

wniosków o dofinansowanie: 

1/   Biblioteka Szkolna o środki na zakup książek i pomocy naukowych dla pracowników i 

uczniów szkoły w wysokości 2.500 zł – wyrażono zgodę warunkową tj. zgoda po 

wykorzystaniu możliwych funduszy zewnętrznych. 

2/  Zespół Wychowania Fizycznego o środki na zakup sprzętu sportowego oraz projektów i 

działań dla młodzieży szkolnej w bieżącym roku szkolnym w łącznej wysokości 6.200 zł – 

wyrażono jednomyślnie zgodę 

3/ Prośba nauczycieli będących opiekunami warsztatów geologicznych w Europejskim 

Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach o dofinansowanie kosztów transportu 45 

uczniów klas drugich w wysokości 3.000 zł – wyrażono zgodę 

4/ Zespół Pomocy Psychologicznej o środki na sfinansowanie kwiatów i poczęstunku na 

obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w szkole w wysokości 200 zł -- 

wyrażono jednomyślnie zgodę z przewidzianego funduszu reprezentacyjnego 

5/ Prośba o sfinansowanie zakupu licencji pakietu Office do 30 nowo pozyskanych 

komputerów pracowni informatycznej w wysokości ok. 12.000 zł – wyrażono zgodę 

warunkową – pod warunkiem niemożności pozyskania darmowych licencji Office w celach 

edukacyjnych dla szkoły spełniających wymogi programowe (w tym wymogi programowe 

dla klas z rozszerzoną informatyką). 

Następnie padła propozycja zakupu kuchenki mikrofalowej, która dostępna byłaby dla 

uczniów szkoły celem podgrzania własnego posiłku, która spotkała się z aprobatom 

wszystkich zgromadzonych. 

Kolejną propozycją do rozważenia w przyszłości jest zakup odkurzacza piorącego do 

utrzymania czystości nowo pozyskanych mebli tapicerowanych w szkole. 

 

Po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków Przewodnicząca ustaliła termin kolejnego 

zebrania  i obrady zostały zamknięte. 

                         Termin kolejnego zebrania :   16.11.2021   g.18.00 


