
                                Chorzów 01/03/2022 r. 

PROTOKÓŁ NR 6/2021-2022 

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

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

4. Ewa Ogłozińska   1D - Członek RR 

5. Monika Damaszek   3D/III - Członek RR 

6. Krzysztof Maruszczak  3D/IV - Członek RR 

7. Beata Kempa    1E - Członek RR 

8. Agnieszka Paluch     IIIa/IV – Członek RR 

9. Bożena Borecka   3C/III – Członek RR 

10. Katarzyna Gębska   2A – Członek RR 

11. Aleksandra Cwajna   2D - Członek RR 

12. Urszula Więckowska   2E - Członek RR 

13. Jacek Wesenfeld   2B 

14. Dyrektor Przemysław Fabiański   - Gość 

15. V-ce Dyrektor Janusz Dubiel   -  Gość 

16. Artur Forma       - Gość SPS 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców. 

Na początek zebrania głos zabrał Dyrektor szkoły prof. Przemysław Fabjański zaproszeniem 

na koncert inaugurujący obchody 100- lecia szkoły, który odbędzie się  w dniu 12.03.2022 

roku w Chorzowskim Centrum Kultury, a także poinformował o planowanych następnych 

wydarzeniach z tej okazji. 

Kolejno poruszona została kwestia zaangażowania społeczności szkolnej w pomoc 

uchodźcom z Ukrainy – sytuacja jest dynamiczna a młodzież, nauczyciele i rodzice 

podejmują na bieżąco działania i uczestniczą aktywnie w wielu inicjatywach. 

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 28.02.2022 roku, które 

stanowią załącznik do protokołu. 



W kolejnym punkcie spotkania przewodnicząca RR przedstawiła wnioski o dofinansowanie: 

1/ od prof. Danuty Hornik – nauczyciela biologii o zwrot kosztów hodowli w pracowniach 

biologicznych – art.akwarystyczne i pokarm dla żłówia w wysokości 90,87 zł – wniosek 

został jednomyślnie przyjęty; 

2/ od prof. Danuty Hornik – nauczyciela biologii o zwrot kosztów podróży pociagiem w 

ramach opieki nad uczniami biorącymi udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady 

Biologicznej w wysokości 100,00 zł - wniosek został jednomyślnie przyjęty; 

Następnie głos zabrał V-ce Dyrektor prof. Janusz Dubiel przedstawiając Radzie Rodziców 

sprawozdanie z wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych na terenie szkoły, a także 

z pozyskanego dzięki jego staraniom sprzętu komputerowego, wyposażenia i mebli z 

likwidowanego banku. Rada Rodziców jednogłośnie opowiedziała się za utrzymaniem kwoty 

przeznaczonej w bieżącym roku szkolnym w planie wydatków w pozycji „Remonty/naprawy” 

i wydatkowania jej zgodnie z planem. 

W dalszej kolejności Rada Rodziców doprowadziła do rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego 

najszybszych i najwyższych wpłat klasowych na rzecz Rady Rodziców w stosunku do 

deklaracji wpłat: 

Na podstawie przedstawionego zestawienia Wpłat Składek od 01.09.2021 do 28.02.2022 r. w 

poszczególnych klasach Rada Rodziców postanowiła przyznać nagrody w postaci 

dofinansowania wyjścia/wyjazdu klasowego w wysokości 30zł/ucznia w klasie następującym 

klasom: 

Klasie IA w wysokości 1.050,00 zł 

Klasie  IIA w wysokości 690,00 zł 

Klasie IIIB (IV-letnia) w wysokości 1.050,00 zł 

Na koniec Przewodnicząca ustaliła termin kolejnego zebrania  i obrady zostały zamknięte. 

 

                         Termin kolejnego zebrania :   05.04.2022   g.18.00 


