
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 

Z DNIA 9 MAJA 2017 R. 

 

Dnia 9 maja 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 dyrektor Wojciech Niezgoda zwrócił 

się z prośbą do Rady Rodziców o objęcie patronatem, współorganizowanie, 

dofinansowanie oraz zaangażowanie się w prace komisji jury w związku ze 

zbliżającymi się dwoma imprezami szkolnymi oraz związanymi z nimi 

konkursami. 

 

Uchwała nr 11/05/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 9 maja 2017 r. – 

Przyznano p. dyrektorowi Wojciechowi Niezgodzie kwotę 400 zł (słownie: 

czterysta złotych) na zakup 2 tortów jako nagrody w 2 konkursach: 

 konkurs na „strój europejski” dla klas 4-6 SP organizowany w ramach 

Dnia Europy w dniu 15 maja b.r. (kwota: 250 zł); 

 konkurs na strój „na barwy” dla klas Gimnazjum organizowany z okazji 

Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca b.r. (kwota: 150 zł). 

W pracach komisji jury wezmą udział obecni na konkursach członkowie Rady 

Rodziców. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 12/05/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 9 maja 2017 r. – 

Przyznano p. Tatianie Urbanowicz-Weidner oraz p. Marcie Jachimowskiej 

kwotę 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) na zakup nagród w 

konkursie o teatrze dla klas 5 i 6 SP oraz Gimnazjum organizowanym z okazji 

30-lecia szkoły. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 13/05/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 9 maja 2017 r. – 

Przyznano p. Tatianie Urbanowicz-Weidner oraz p. Marcie Jachimowskiej 

kwotę 220 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych) na zakup nagród w 

corocznym konkursie dla klas 5 i 6 SP na opowiadanie z uwzględnieniem jak 

największej ilości synonimów i antonimów. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 



Uchwała nr 14/05/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 9 maja 2017 r. – 

Przyznano p. Monice Kalicie-Szromek kwotę 75 zł (słownie: siedemdziesiąt 

pięć złotych) na zakup nagród dla laureatów szkolnego konkursu na kartkę 

wielkanocną w języku angielskim. Jednocześnie Rada Rodziców zastrzega sobie 

składanie wszelkich wniosków o dofinansowanie z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

Uchwałę podjęto 5 głosami za i 4 przeciw. 

 

Uchwała nr 15/05/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 9 maja 2017 r. – 

Przyznano p. Aldonie Nieszwiec kwotę 600 zł (słownie: sześćset złotych) na 

sfinansowanie nagrania płyty zawierającej utwory wykonane przez uczniów 

naszej szkoły będących laureatami konkursów muzycznych w celu sprzedaży 

płyt w czasie obchodów jubileuszu 30-lecia szkoły jako promocja szkoły w 

środowisku lokalnym. Wstrzymano się natomiast z dofinansowaniem w kwocie 

600 zł na skopiowanie nagranej płyty, pozostawiając tę sprawę w gestii Rady 

Rodziców. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 5 czerwca 2017 r. o godz. 

18:00. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

     Sekretarz                                                  Przewodniczący Rady Rodziców 

Katarzyna Sudoł                                                      Maciej Pieniążek 

 


