Chorzów 16/11/2021 r.
PROTOKÓŁ NR 3/2021-2022
ze spotkania Rady Rodziców
przy Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
w Chorzowie

Zebranie rozpoczęto potwierdzeniem obecności.
Na zebraniu obecni byli:
1. Aleksandra Kluba
2. Joanna Starzyk
3. Agnieszka Paluch
4. Justyna Jasińska
5. Aleksandra Jadwiszczok - Bułdak
6. Jacek Wesenfeld
7. Urszula Więckowska
8. Monika Damaszek
9. Krzysztof Maruszczak
10. Katarzyna Gębska
11. Jarosław Kaczmarski
12. Dyrektor Przemysław Fabiański
13. Artur Forma
14. Aleksandra Sznajder
15. Marek Wolski

2C/IV - V-ce Przewodnicząca
1B/IV, 3E/III - Sekretarz
III A/IV - Członek RR
3E/IV - Członek RR
3C/IV - Członek RR
2B
- Członek RR
2E
- Członek RR
3D/III - Członek RR
3D/IV - Członek RR
2A
- Członek RR
3B/III - Członek RR
- Gość
- Gość SPS
IIIe/IV - Gość
I E - Gość

Zebranie prowadziła Zastępca Przewodniczącej 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 aktualną
sytuację ‘covidową’ w szkole wraz z podziękowaniami dla rodziców za bieżące informowanie
szkoły o przypadkach zakażeń, a także dla uczniów za stosowanie się do wytycznych w
sprawie noszenia masek na terenie szkoły.
Następnie poinformował, iż zaistniały incydent podczas wyborów do Rady Młodzieżowej
został rozwiązany i wydany został komunikat w tej sprawie.
W dalszej kolejności Dyrektor poinformował o organizowanym w dniu 19.11.2021 r. punkcie
szczepień (p-ko Covid i grypie) w szkole, z którego mogą skorzystać uczniowie, rodzice,
a także wszyscy sympatycy ‘Słowaka’.

Pan Dyrektor szkoły poinformował również o zebraniach klasowych w dniu 18.11.2021 roku
w formie on-line oraz zaprosił na Koncert Świąteczny w szkole w dniu 16.12.2021 r, a także
na Peneplena Travel Festival, który odbędzie się w dniach 1-3.12.2021 roku.
W kolejnym punkcie spotkania przedstawiciele Rady Rodziców przeszli do rozpatrywania
wniosków o dofinansowanie:
1/ Postanowiono o przyznaniu corocznej nagrody za zajęcie I miejsca w rywalizacji klasowej
podczas Rajdu Słowaka w wysokości 1000 zł. O ile we wrześniu każdego nowego roku RR
nie wycofa zapisu o nagrodzie pozostawać będzie ona w mocy i będzie wypłacana tradycyjnie
jako nagroda/dofinansowanie do wycieczek w wysokości 1000 zł. W tym roku nagrodę za
zajęcie I miejsca w Rajdzie Słowaka przyznano dla klasy III c (maturalna) w wysokości 1.000
zł. – wyrażono zgodę.
2/ W związku niemożnością otrzymania bezpłatnych licencji prośba o sfinansowanie zakupu
licencji pakietu MSOffice – (wymogi programowe dla klas z rozszerzoną informatyką) do 30
komputerów pracowni informatycznej w wysokości brutto ok. 14.600 zł –licencje dożywotnie
- wyrażono zgodę.
3/ Prośba prof.Andrzeja Króla o sfinansowanie 2 wiązanek m.in. dla dyrektora Opery Śląskiej
w związku z działalnością szkolnej Kawiarenki Literackiej - wyrażono zgodę.
4/ Prośba pani prof. Danuty Jeziorowskiej o sfinansowanie zakupu kwiatów dla D.Drzazgi
reżyser filmu o absolwencie naszej szkoły ks. Janie Macha - wyrażono zgodę.
5/ Prośba ponowna prof. A.Depta i I.Morawiecka-Zacharz o sfinansowanie zakupu monitora
interaktywnego do Sali 212 – pracowni polonistycznej i geograficznej – koszt ok. 8600 zł
brutto – decyzje RR odłożyła na ostatnie zebranie roku szkolnego 2021/22 celem rozeznania
dostępnych środków na finansowanie w związku z pilniejszymi bieżącymi potrzebami.
6/ Wniosek prof. D.Jeziorowskiej o dofinansowanie szkolenia w ramach Konferencji dla
Nauczycieli Muzyki szkół Ogólnokształcących w Radziejowicach 19-20.11.2021 r. – zgoda
warunkowa (przy 1 głosie przeciw) do 150 zł po odmowie finansowania przez szkołę lub
Urząd Miasta, RR odmówiła dofinansowania kosztów dojazdu-delegacji.
7/ RR postanowiła o zwiększeniu środków do 150 zł/m-c przeznaczanych na finansowanie
środków higienicznych dla dziewcząt tzw. różowa skrzyneczka (dostępna w toalecie na
parterze).
Poinformowano, o możliwości korzystania koło bufetu szkolnego z zakupionej ze środków
RR kuchenki mikrofalowej, która dostępna jest dla wszystkich uczniów szkoły. Prosimy
o bezwzględne stosowanie się do instrukcji obsługi oraz przepisów BHP!!!
Po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków ustalono termin kolejnego zebrania
i obrady zostały zamknięte.
Termin kolejnego zebrania : 07.12.2021 (wtorek) g.18.00

