Chorzów 12/01/2022 r.
PROTOKÓŁ NR 5/2021-2022
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. Ewa Ogłozińska
1D
- 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 – Członek RR
14. Katarzyna Gębska
2A
– Członek RR
15. Aleksandra Cwajna
2D
- Członek RR
16. Dyrektor Przemysław Fabiański
- Gość
17. V-ce Dyrektor Krzysztof Kwiecień
- Gość
18. Artur Forma
- Gość SPS
W początkowej części zebrania uczestniczyli też przedstawiciele szkolnej Rady
Młodzieżowej.
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców.
Na początek zebrania głos zabrali przedstawiciele Rady Młodzieżowej szkoły tj.
Przewodniczący oraz Sekretarz, którzy przedstawili plan działania na najbliższy czas tj:
- przywrócenie funkcjonowania akcji ‘Szczęśliwy numerek”;
- stworzenie w szkole Rady Wolontariuszy celem zcentralizowania wolontariatów
działających na terenie szkoły;
- przeprowadzenie otwartych obrad Rady Młodzieżowej w styczniu celem polepszenia
kontaktów pomiędzy nauczycielami i uczniami, oraz celem otwarcia się dla każdego ucznia
szkoły;

- przeprowadzenie turnieju e-sportu
Rada Rodziców przyjęła zamierzenia Rady Młodzieżowej z entuzjazmem zapraszając
przedstawicieli na zdanie relacji z wykonania planów i zamierzeń na następnych spotkaniach
Rady Rodziców.
Następnie 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 oraz
sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków RR do 31.12.2021 roku, które
stanowią załącznik do protokołu.
W kolejnym punkcie spotkania V-ce przewodnicząca RR przedstawiła wniosek o
podniesienie- wyrównanie o 60 zł wynagrodzenia pani księgowej (umowa zlecenia) w
związku z wprowadzeniem ustawy Nowy Ład. Wniosek został przyjęty.
Rada Rodziców poruszyła sprawę zbliżającego się terminu rozstrzygnięcia konkursu w
zakresie najszybszych i najwyższych wpłat klasowych na rzecz Rady Rodziców w stosunku
do deklaracji wpłat. Decydująca jest wysokość wpłat w poszczególnych klasach na dzień
31.01.2022 roku. Na następnym zebraniu Rady Rodziców nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.
W dalszej kolejności Rada Rodziców prowadziła luźne dyskusję na temat bieżących spraw
szkolnych, w tym wyartykułowana została potrzeba szkoleń psychologicznych/wsparcia dla
rodziców w zakresie problemów wychowawczych.
Padło też wstępne zaproszenie dla uczniów i rodziców na Koncert 12.03.2022 roku z okazji
obchodów 100 lecia szkoły.
Obecnym dyrektorom szkoły przedstawione zostało stanowisko rodziców w zakresie
szkolnego systemu oceniania tj.
- aby uczeń nie otrzymywał oceny 1 z kartkówki/sprawdzianu w przypadku
usprawiedliwionej nieobecności w szkole;
- aby rozważyć sposób oceniania i wag ocen w przypadku poprawy tego samego materiału
Pan Dyrektor obiecał poddać pod obrady szkolny system oceniania na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej szkoły.
Na koniec Przewodnicząca ustaliła termin kolejnego zebrania i obrady zostały zamknięte.

Termin kolejnego zebrania : 01.03.2022 g.18.00

