
                                Chorzów 06/12/2022 r. 

PROTOKÓŁ NR 4/2022-2023 

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. Aleksandra Kluba  3C  - Z-ca Przewodniczącej 

3. Joanna Starzyk  2B  - Sekretarz 

4. Ewa Fidyk   1C  - Członek RR 

5. Krzysztof Maruszczak 4D  - Członek RR 

6. Justyna Jasińska  4E  - Członek RR 

7. Ewa Woźniczka  4E  - 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. Katarzyna Gębska   3A - Członek RR 

13. Monika Szostok   1D – Członek RR 

14. Ewa Ogłozińska    2D – Członek RR 

15. Urszula Więckowska   3E – Członek RR 

16. Przemysław Fabjański   -  Dyrektor szkoły 

17. Janusz Dubiel     - V-ce Dyrektor 

18. Artur Forma       -  Gość SPS 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców.  

Na początek zebrania nastąpiło przedstawienie delegacji nowych przedstawicieli Rady 

Młodzieżowej 2022/23 wraz z jej przewodniczącym Filipem Hornik oraz przypomnienie 

podstawowych zasad współpracy ze szkolną Radą Rodziców, po czym młodzież opuściła 

zebranie RR. 

Następnie 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 30.11.2022 roku, które 

stanowią załącznik do protokołu. 

Następnie Rada Rodziców rozpoczęła opiniowanie wniosków o dofinansowanie: 



1/ Wniosek Rady Młodzieżowej o dofinansowanie zakupu mandarynek na szkolnego 

Mikołaja w kwocie 399,79 zł dla wszystkich uczniów szkoły – jednogłośnie wyrażono zgodę 

(wcześniejsza akceptacja RR– głosowanie elektroniczne); 

2/ Wniosek skarbnika Rady Młodzieżowej o dofinansowanie poczęstunku na” Menthal Health 

Day” w szkole w wysokości 200,00 zł - jednogłośnie wyrażono zgodę; 

3/ Wniosek własny RR o sfinansowanie zakupu żywej choinki do holu szkoły – koszt ok. 140 

zł - jednogłośnie wyrażono zgodę; 

4/ Wniosek własny RR o sfinansowanie zakupu reflektora na salę gimnastyczną – koszt 2.000 

zł - jednogłośnie wyrażono zgodę (wcześniejsza akceptacja elektroniczna); 

5/ Prośba A.Smagacz ucznia kl.4b o dofinansowanie I Mistrzostw Słowaka w Szachach o 

Puchar Pana Dyrektora-  na zakup nagród w wysokości 150,00 zł - jednogłośnie wyrażono 

zgodę; 

6/ Prośba  wychowawcy klasy o dofinansowanie wycieczki klasowej dla jednego z  uczniów 

klasy ze względu na bardzo trudną sytuację rodzinną w wysokości 350,00 zł – jednogłośnie 

wyrażono zgodę; 

7/ Prośba dyrektora szkoły Janusza Dubiel o częściowe sfinansowanie wykonanych prac 

remontowych na terenie szkoły w wysokości 14.000 zł, z jednoczesnym zaznaczeniem, iż z 

kwoty przyznawanej w bieżącym roku szkolnym na wymianę oświetlenia, wykorzystana 

została tylko część wydatków. W związku z oszczędnościami na poprzednich wydatkach  – 

jednogłośnie wyrażono zgodę; 

Rada Rodziców podjęła uchwałę o obowiązkowej wycieczce do Oświęcimia od nowego roku 

szkolnego dla klas IV. 

Następnie głos zabrał pan dyrektor szkoły z podziękowaniem za udział w festiwalu Peneplena 

Travel 2022 oraz z zaproszeniem na grudniowy Koncert Świąteczny w szkole w dniu 

22.12.2022 godz. 18.00. 

W końcowej części zebrania, po przedstawieniu treści dokumentu,  Rada Rodziców nie 

wyraziła zgody na propagowanie w naszej szkole przesłanej broszury: „Niebezpieczne 

Przesunięcia Kulturowe”  autorstwa Stowarzyszenia – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa 

Zmartwychwstałego z Gliwic. 

 

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

07 luty 2023 r. godz. 18.00 

 


