
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 

Z DNIA 5 GRUDNIA 2016 R. 

 

Dnia 5 grudnia 2016 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców 

Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie. 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

 

Uchwała nr 1/12/2016 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 grudnia 2016 r. – 

Przyznano p. Natalii Bremer – wychowawcy świetlicy kwotę 450 zł (słownie: 

czterysta pięćdziesiąt złotych) na zakup słodkich upominków, które zostaną 

rozdane podczas spotkania z Mikołajem, dla uczniów klas I-III SP. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 2/12/2016 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 grudnia 2016 r. – 

Przyznano p. Aleksandrze Zimnik kwotę 400 zł (słownie: czterysta złotych) na 

zakup słodyczy z okazji Mikołaja dla klas IV-VI SP oraz Gimnazjum. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 3/12/2016 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 grudnia 2016 r. – 

Przyznano p. Tatianie Urbanowicz-Weidner kwotę 90 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt złotych) na dofinansowanie nagród w konkursie 

ortograficznym dla uczniów SP. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 4/12/2016 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 grudnia 2016 r. – 

W związku z zaistniałym problemem z informacją co do dokonanej przelewem 

płatności za obiady i wpisaniem dziecka na listę, na kolejne posiedzenie 

Prezydium zostanie zaproszona p. Bożena Koteja. 

Uchwałę podjęto 6 głosami za, 1 głos przeciw, 2 wstrzymało się. 

 

Uchwała nr 5/12/2016 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 grudnia 2016 r. – 

Przyjęto budżet finansowy szkoły na rok 2017. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Obecny na posiedzeniu rodzic p. Marcin Działocha zasygnalizował pojawiający 

się u niektórych nauczycieli problem z możliwością zabierania przez uczniów 

sprawdzianów do domu celem wglądu dla rodziców czy przygotowania się 

ucznia do poprawy sprawdzianu. W związku z tym postanowiono, iż na kolejne 



posiedzenie Prezydium zostanie zaproszona osoba z dyrekcji szkoły w celu 

zajęcia stanowiska w powyższej kwestii. 

 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 3 stycznia 2017 r. o godz. 

18:00. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

     Protokolant                                                     Przewodniczący Rady Rodziców 

Katarzyna Sudoł                                                        Maciej Pieniążek 

 


