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PROTOKÓŁ NR 4/2021-2022 

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. Urszula Więckowska   2E - Członek RR 

8. Monika Damaszek   3D/III - Członek RR 

9. Krzysztof Maruszczak  3D/IV - Członek RR 

10. Beata Kempa    1E - Członek RR 

11. Jarosław Kaczmarski   3B/III - Członek RR 

12.  Agnieszka Paluch     IIIa/IV – Członek RR 

13. Bożena Borecka   3C/III   

14. Dyrektor Przemysław Fabiański   - Gość 

15. Artur Forma       - Gość SPS 

W zebraniu częściowo uczestniczyli też przedstawiciele szkolnej Rady Młodzieżowej. 

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 poruszając sprawy 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie szkoły. 

Następnie głos zabrał Piotr Kocot – ustępujący przewodniczący szkolnej Rady Młodzieżowej, 

który odczytał podziękowania w imieniu Rady Młodzieżowej i jej opiekunów dla Rady 

Rodziców za współpracę i wsparcie w poprzednim roku szkolnym 2020/21. 



W dalszej kolejności głos zabrał nowy przewodniczący Rady Młodzieżowej w roku szkolnym 

2021/22– Jan Migalski. Przedstawił członków licznie przybyłej szkolnej Rady Młodzieżowej 

wraz z określeniem ich ról, a także przedstawił bogaty i szczegółowy plan działania Rady 

Młodzieżowej w bieżącym roku szkolnym. Przedstawione planowane działania spotkały się z 

pozytywnym  przyjęciem przez członków Rady Rodziców. 

W kolejnym punkcie spotkania przedstawiciele Rady Rodziców przeszli do rozpatrywania 

wniosków o dofinansowanie: 

1/   akcji „Mikołaj w szkole” – zakupu mandarynek dla uczniów – wyrażono zgodę. 

2/  Rady Młodzieżowej w zakresie kupna i dowozu choinki świątecznej stojącej w holu 

głównym szkoły – wyrażono zgodę. 

3/ Prośba Rady Młodzieżowej wraz z opiekunem prof. Andrzejem Król o dofinansowanie 

udekorowania pomieszczenia Rady Młodzieżowej portretami przewodniczących Rady 

Młodzieżowej z ostatnich 3 lat, celem ich uhonorowania- koszt do 100 zł – wyrażono zgodę 

4/ Prośba prof. Aleksandry Dymarz o dofinansowanie startu dwóch uczniów naszej szkoły w 

Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół  i Przedszkoli w Szachach – koszt 60 zł – wyrażono 

zgodę.  

5/ Następnie przedstawiciel Rady Młodzieżowej przedstawił projekt ogrodów wertykalnych 

umiejscowionych na 3 piętrach Szkoły. Ogólny metraż zakładanych ogrodów to 15m2, a cena 

ok. 25.000 zł netto. Rada Rodziców nie przychyliła sie do wniosku o zasponsorowanie i 

polecenie wykonania ogrodów firmie zewnętrznej. Koszty stanowczo naszym zdaniem nie są 

adekwatne do realizacji, tym bardziej, że utrzymanie gwarancji nakłada na nas obowiązek 

wykupienia abonamentu serwisowego - każdy miesiąc oznacza wypłatę do 500 zł za serwis. 

Po wspólnej dyskusji obie strony doszły do porozumienia, że ogrody można założyć we 

własnym zakresie współpracując z Ogrodem botanicznym w Mikołowie,  Szkołą budowlaną 

(gdzie można poprosić o projekt stelaży z nawadnianiem w ramach pracy semestralnej czy 

dyplomowej) a opiekę i serwis roślin powierzyć klasom z rozszerzeniem biologicznym. 

Młodzież zobowiązała się do pilotowania tej sprawy dodatkowo szukając źródeł finansowania 

z funduszy UE lub innych programów krajowych 

 

Po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków Przewodnicząca ustaliła termin kolejnego 

zebrania  i obrady zostały zamknięte. 

 

                         Termin kolejnego zebrania :   11.01.2022   g.18.00 


