
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 

Z DNIA 21 LUTEGO 2017 R. 

 

Dnia 21 lutego 2017 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców 

Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie. 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Rodziców p. Maciej Pieniążek przedstawił 

zebranym założenia dotyczące reformy edukacji. Sprawa dotyczy w 

szczególności obecnych klas 3 i 6 SP. W naszej szkole jako przyszłoroczne 

klasy 4 i 7 SP planowane jest pozostawienie po 3 oddziały sportowe oraz 

dodatkowo 2 oddziały ogólne w klasach 4 SP oraz 1 oddział ogólny w klasach 7 

SP. Ponadto spośród chętnych uczniów obecnych klas 3 i 6 SP zostaną 

utworzone po 2 oddziały w celu przeniesienia ich do obecnego Gimnazjum nr 2 

Chorzowie, które to wraz z wygaszaniem gimnazjów zostanie przekształcone w 

Szkołę Podstawową nr 2. Jednak ze względu na brak na chwilę obecną aktów 

wykonawczych do ustawy o reformie edukacji, trzeba się liczyć z ewentualnymi 

zmianami powyższej koncepcji. 

 

Uchwała nr 6/02/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 21 lutego 2017 r. – 

Przyznano p. Joannie Stokłosie oraz p. Monice Kalicie-Szromek kwotę 300 zł 

(słownie: trzysta złotych) na zakup nagród w I Szkolnym Festiwalu Piosenki 

Anglojęzycznej. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Odczytano podanie p. Justyny Wostal-Matysek – nauczyciela historii o zakup 

tablicy multimedialnej lub projektora do sali 217. Wstrzymano się z decyzją o 

ewentualnym zakupie sprzętu w związku z mającą obecnie miejsce 

termomodernizacją szkoły, a co za tym idzie z koniecznością doposażania w 

najbliższej przyszłości wyremontowanych sal lekcyjnych. 

 

Obecny na posiedzeniu dyrektor Wojciech Niezgoda przedstawił Radzie 

Rodziców poniższe kwestie: 

 

 System Librus – funkcjonujący w szkole od ponad roku system Librus 

sprawdził się bardzo dobrze. Niestety pojawił się problem dotyczący tzw. 

średnich ważonych w systemie oceniania. W związku z tym dyrekcja 

postanowiła zebrać po drugim semestrze opinie rodziców i nauczycieli w 

powyższym temacie i na ich podstawie podjąć decyzję przed rozpoczęciem 



kolejnego roku szkolnego, czy średnie ocen mają być wyliczane nadal 

według wag ocen czy według średniej arytmetycznej. 

 

 Reforma edukacji – dyrektor odniósł się do wyjaśnień i planów 

dotyczących reformy edukacji przedstawionych już na wstępie przez 

Przewodniczącego. 

 

 Termomodernizacja szkoły – wraz z końcem marca b.r. zostanie oddany do 

użytku pierwszy remontowany pylon szkoły. Termomodernizacja szkoły nie 

obejmuje jednak wyposażenia wyremontowanych sal lekcyjnych w nowe 

meble, jak również malowania korytarzy i klatek schodowych wraz z 

łazienkami. Zastanawiano się nad kwestią pozyskania funduszy na ten cel. 

Sprawa pozostała otwarta do przedyskutowania na kolejnym posiedzeniu 

Rady Rodziców. 

 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 14 marca 2017 r. o godz. 18:00. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

     Sekretarz                                                        Przewodniczący Rady Rodziców 

Katarzyna Sudoł                                                        Maciej Pieniążek 

 


