
                                Chorzów 11/10/2022 r. 

PROTOKÓŁ NR 2/2022-2023 

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  4B  - Przewodnicząca 

2. Joanna Starzyk  2B  - Sekretarz 

3. Urszula Więckowska  3B  - Członek RR 

4. Ewa Fidyk   1C  - Członek RR 

5. Ewa Ogłozińska  2 D  - Członek RR 

6. Justyna Jasińska  4E  - Członek RR 

7. Wojciech Dinges   2A - Członek RR  

8. Aleksandra Cwajna   3D  - Członek RR 

9. Agnieszka Paluch   4A - Członek RR 

10. Beata Kempa    2E - Członek RR 

11. Aleksandra Jadwiszczok - Bułdak 4C - Członek RR 

12. Anna Maria Kuś   1B - Członek RR 

13. Monika Szostok   1D - Członek RR 

14. Katarzyna Gębska   3A – Członek RR 

15. Janusz Dubiel     -  Vicedyrektor 

16. Artur Forma       -  Gość SPS 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców.  

Na początek zebrania Przewodnicząca  przedstawiła 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 30.09.2022 

roku, które stanowią załącznik do protokołu. 

Następnie Rada Rodziców rozpoczęła opiniowania wniosków o dofinansowanie: 

1/ Wniosek vicedyrektora szkoły J.Dubiela o dofinansowanie skromnego poczęstunku na 

konferencji nauczycieli i dyrektorów chorzowskich szkół i przedszkoli w wysokości 400,00 zł 

– jednogłośnie wyrażono zgodę; 

2/ Wniosek Biblioteki szkolnej o dofinansowanie w bieżącym roku szkolnym kwotą 3.000,00 

zł na zakup nowości książkowych, repetytorów maturalnych i innych pozycji – jednogłośnie 

wyrażono zgodę . 



Rada R zawnioskowała o sporządzenie przez Bibliotekę listy potrzebnych lektur, która 

zostanie podana do wiadomości publicznej w szkole i zakup pozycji z listy zrealizowany 

zostanie w miarę możliwości przez ochotników społeczności szkolnej; 

3/ Prośba Zespołu Matematyków z poprzedniego zebrania o sfinansowanie zakupu modeli 

wielościanów – koszt ok. 2660 zł – jednogłośnie wyrażono zgodę; 

4/ Prośba  Zespołu Geografów – preliminarz wydatków na bieżący rok szkolny – wyrażono 

zgodę na sfinansowanie map ściennych, atlasów geograficznych, repetytorii maturalnych na 

łączna kwotę 2.500 zł; odrzucono wniosek o dofinansowanie wyjazdu Geolearningu 

(Chęciny), zakupu rolet i głowic termostatycznych; 

5/ Prośba nauczyciela biologii – preliminarz wydatków na bieżący na rok szkolny – wyrażono 

zgodę na sfinansowanie pożywienia dla zwierząt, nawozów i doniczek  oraz 10 zestawów do 

mikroskopowania na łączną kwotę 2.100,00 zł; odrzucono wniosek o dofinansowanie 

wycieczek i warsztatów przedmiotowych 

6/ Prośba nauczyciela chemii – preliminarz wydatków na bieżący rok szkolny – wyrażono 

zgodę na sfinansowanie zakupu odczynników chemicznych, tryskawek, suszarki 

laboratoryjnej, ręczników i rękawic na łączną kwotę 4.000,00 zł; Koszt związane z remontem 

pracowni, tablicami i roletami odrzucono ze względu na planowany remont sali. 

7/ Prośba nauczycieli wychowania fizycznego– preliminarz wydatków na bieżący rok szkolny 

– wyrażono zgodę na sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz organizację imprez 

sportowych na łączną kwotę 4.400,00 zł; Odrzucono wniosek o sfinansowanie zakupu 

głośnika z mikrofonem; 

6/ Przyjęto wcześnie zaaprobowany zdalnie wniosek Rady Rodziców o sfinansowanie zakupu 

drobnego upominku dla grona nauczycielskiego i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej do kwoty 300,00 zł 

 

Rada Rodziców podzieliła środki przyznane na nagrody w Rajdzie Słowaka 2022 tj. 1.000,00 

zł  w następujący sposób: 

I miejsce – 400 zł – klasa 2A 

II miejsce – 300 zł – klasa 2B 

III miejsce po 150 zł – klasa 4B i 2D 

 

Następnie przedstawiciele Rady  podjęli dyskusję na temat sposobu dofinansowania 

wyjazdów szkolnych uczniów ze środków Rady Rodziców.  



Przypomniano także o zasadach trwającego konkursu klas na najszybsze wpłaty zgodnie ze 

złożonymi deklaracjami na Radę Rodziców, a także podjęto temat stworzenia instrukcji 

składania dobrowolnych deklaracji i wpłat na RR. 

Na koniec wyznaczony został termin kolejnego spotkania  Rady Rodziców na dzień:  

08 listopada 2022 r. godz. 18.00 

 


