PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE
Z DNIA 14 MARCA 2017 R.
Dnia 14 marca 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 rodzic p. Jacek Wójtowicz poprosił o
udzielenie informacji związanych z przeprowadzaną reformą oświaty. Obecna
na posiedzeniu wicedyrektor Anna Ząbkowska-Petka przekazała zebranym że
nie ma na chwilę obecną konkretnych sztywnych ustaleń, jeśli chodzi o
przenoszenie uczniów klas 3 i 6 SP do Szkoły Podstawowej nr 2. W klasach 6
SP są już wstępne listy uczniów zakwalifikowanych do klas sportowych.
Wicedyrektor wyraziła też chęć przeprowadzenia sondażu wśród rodziców
obecnych klas 3 i 6 SP, którzy rodzice byliby zainteresowani przeniesieniem
dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2, gdyż dyrekcja nie chce dokonywać
przymusowego przenoszenia.
Padło również pytanie o utworzenie w przyszłym roku szkolnym wśród klas 7
SP klasy o profilu outdoorowym. Niestety w przyszłym roku szkolnym
utworzenie takiej klasy jest niemożliwe ze względu na brak zgody władz miasta,
jednak dyrekcja będzie się starała o uzyskanie takiej zgody na przyszłość.
Wicedyrektor poinformowała zebranych o Dniu Otwartym naszej szkoły dnia 28
marca b.r., podczas którego będzie zaprezentowany nowo oddany po remoncie
pylon. Wicedyrektor zasygnalizowała również potrzebę zebrania w przyszłości
kwoty ok. 300.000 zł na zakup mebli do nowo wyremontowanych sal,
malowanie korytarzy, klatek schodowych oraz łazienek.
Pojawiło się pytanie o możliwość uczestnictwa chętnych uczniów klas 1-3 SP w
zajęciach pozalekcyjnych z j. angielskiego. Wicedyrektor poinformowała, że w
szkole w godzinach popołudniowych takie zajęcia są prowadzone.
Uchwała nr 7/03/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 marca 2017 r. –
Przyznano p. Justynie Wostal-Matysek – nauczycielowi historii kwotę 3.000 zł
(słownie: trzy tysiące złotych) na zakup projektora do nowo wyremontowanej s.
217.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 8/03/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 marca 2017 r. –
Przyznano p. wicedyrektor Bożenie Przybylskiej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych) na organizację XXVII Festiwalu Miniatur Teatralnych, który odbędzie
się w dniach 21-24 marca b.r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 9/03/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 marca 2017 r. –
Przyznano p. Agacie Szyndler-Majowskiej kwotę 400 zł (słownie: czterysta
złotych) na zakup nagród w konkursie na stworzenie gry planszowej lub
karcianej związanej z naszą szkołą i jej historią organizowanym z okazji
obchodów 30-lecia szkoły
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 10/03/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 marca 2017 r.
– Przyznano p. Łukaszowi Gansińcowi kwotę 600 zł (słownie: sześćset złotych)
na zakup nagród dla klas 3 SP biorących udział w turnieju piłki nożnej
zorganizowanym przez klasę II C Gimnazjum w ramach projektu dla klas
gimnazjalnych.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 11 kwietnia 2017 r. o godz.
18:00.
Na tym posiedzenie zakończono.
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