
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 
Z DNIA 15 LISTOPADA 2016 R. 

 
Dnia 15 listopada 2016 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców 

Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie. 
 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 
 

Obecna na pierwszej części posiedzenia wicedyrektor Grażyna Grymel-
Wieczorek poprosiła Przewodniczącego o zweryfikowanie dotychczasowego 

Regulaminu Rady Rodziców w celu umieszczenia go na stronie internetowej 
szkoły. 
 

Uchwała nr 1/11/2016 Rady Rodziców z dnia 15 listopada 2016 r. – 
Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców począwszy od miesiąca listopada 2016 r. 

będą przesyłane za pośrednictwem systemu Librus do wszystkich Trójek 
Klasowych, a także umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w gablotce 

Rady Rodziców. Jednorazowo zostanie przesłana do wszystkich rodziców 
informacja odnośnie miejsc, gdzie można zapoznać się z treścią protokołu.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

Uchwała nr 2/11/2016 Rady Rodziców  z dnia 15 listopada 2016 r. – 
Zaplanowano budżet na rok szkolny 2016/2017. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 3/11/2016 Rady Rodziców z dnia 15 listopada 2016 r.  – 

Przyznano kwotę 7000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na działalność 
biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017. Część tej kwoty 4500 zł 

(słownie: cztery tysiące pięćset złotych) zostaje przeznaczona na nagrody 
książkowe dla uczniów na koniec roku szkolnego (5 książek na 1 klasę), 

natomiast pozostała kwota 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) jest 
przeznaczona na zakup nowych książek do biblioteki z zastrzeżeniem, że będzie 

to zakup wyłącznie lektur szkolnych. Ponadto przyznano bibliotece 300 zł 
(słownie: trzysta złotych) na wykonanie opraw introligatorskich książek. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

Uchwała nr 4/11/2016 Rady Rodziców z dnia 15 listopada 2016 r.  – 
Przyznano kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność 

świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 (uzupełnienie wyposażenia 



świetlicy, zakup drobnych nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 

organizowanych przez świetlicę). 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała nr 5/11/2016 Rady Rodziców z dnia 15 listopada 2016 r. – 

Przyznano kwotę 92,30 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści 
groszy) na przedłużenie polisy ubezpieczeniowej NNW dla opiekunów 

wycieczek i wyjść poza szkołę. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 5 grudnia 2016 r., godz. 18:00. 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
     Protokolant                                                     Przewodniczący Rady Rodziców 

Katarzyna Sudoł                                                        Maciej Pieniążek 

 


