
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 

Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. 

 

Dnia 5 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców 

Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie. 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

 

Obecny na pierwszej części posiedzenia przedstawiciel Towarzystwa 

Ubezpieczeniowego Axa przedstawił propozycję ubezpieczenia grupowego 

uczniów na rok szkolny 2017/2018. 

 

Uchwała nr 16/06/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 czerwca 2017 r. 

– Przyznano rodzicom uczniów klasy III C Gimnazjum dofinansowanie do 

kwoty 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na wyjazd chłopców na 

Ogólnopolską Gimnazjadę w Halowych Grach Zespołowych – piłka ręczna, 

które odbędą się w dniach 18-21 czerwca b.r. w Elblągu. Z racji tego, iż  

chłopcy zostali Mistrzami Województwa Śląskiego i jako jedyni w kategorii 

gimnazja będą reprezentować nasze województwo w finałach ogólnopolskich, 

Rada Rodziców zdecydowała o dofinansowaniu całości pobytu drużyny 

(transport, nocleg, wyżywienie i opłaty wpisowe) z zastrzeżeniem zwrotu 

środków otrzymanych od sponsorów. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 17/06/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 czerwca 2017 r. 

– Na wniosek nauczycieli bibliotekarzy przeznaczenie wcześniej przyznanej 

kwoty 300 zł (słownie: trzysta złotych) przesunięto z oprawy introligatorskiej na 

zakup gilotyny do cięcia papieru. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 18/06/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 czerwca 2017 r. 

– Odłożono sfinansowanie zakupu rolet okiennych do s. 119 do nowego roku 

szkolnego z zastrzeżeniem sfinansowania zakupu rolet do wszystkich sal w 

nowowyremontowanym pylonie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 19/06/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 czerwca 2017 r. 

– Sfinansowano wydrukowanie naklejek dot. promocji Rady Rodziców w 

kwocie 861 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych). 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 



Zgodnie z przyjętą wcześniej uchwałą dot. planu budżetowego na bieżący rok 

szkolny, zaakceptowano prośbę dyrektora szkoły Wojciecha Niezgody o 

uruchomienie środków finansowych w wysokości 3.500 zł (słownie: trzy tysiące 

pięćset złotych) na organizację XXVIII Olimpijskich Dni Sportu Szkolnego w 

dniach 19-21 czerwca b.r. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

     Sekretarz                                                  Przewodniczący Rady Rodziców 

Katarzyna Sudoł                                                         Maciej Pieniążek 

 


