PROTOKÓŁ
posiedzenia Zarządu Rady Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
z dnia 21 września 2016 r.
I. Zarząd podjął uchwały:
Uchwała Nr 1/IX/2016 w sprawie dofinansowania zakupu papieru i tonera do druku ulotek
1. Wniosek złożony przez nauczyciela języka angielskiego panią prof. Halinę Tylibę, o
dofinansowanie zakupu papieru i tonera do druku ulotek informacyjnych o Szkole dla klas
pierwszych, w łącznej kwocie 233,92 zł.
2. Zarząd postanowił przyznać dofinansowanie w kwocie 233,92 zł z Funduszu Wspierania Tradycji
i Wychowania Patriotycznego.
Uchwałę podjęto głosami:

ZA – 4

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ - 0

Uchwała Nr 2/IX/2016 w sprawie dofinansowania wyjazdu naukowego ucznia klasy III d
1. Wniosek złożony przez panią Beatę Wierzbowską, w związku z wyłożeniem własnych środków
na sfinansowanie kosztów wyjazdu naukowego ucznia klasy III d, w związku z trudną sytuacją
materialną ucznia, w kwocie 300,00 zł.
Wniosek poparty przez wychowawcę klasy III d prof. Z. Mazur oraz Dyrektora.
2. Zarząd postanowił przyznać dofinansowanie w kwocie 300,00 zł z Funduszu zapomogowego dla
uczniów.
Uchwałę podjęto głosami: ZA – 4

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ - 0

Uchwała Nr 3/IX/2016 w sprawie dofinansowania wyjazdu naukowego uczennicy klasy III d
1. Wniosek złożony przez panią Beatę Wierzbowską, w związku z wyłożeniem własnych środków
na sfinansowanie kosztów wyjazdu naukowego uczennicy klasy III d, w związku z trudną sytuacją
materialną uczennicy, w kwocie 300,00 zł.
Wniosek poparty przez wychowawcę klasy III d prof. Z. Mazur oraz Dyrektora.
2. Zarząd postanowił przyznać dofinansowanie w kwocie 300,00 zł z Funduszu zapomogowego dla
uczniów.
Uchwałę podjęto głosami: ZA – 4

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ - 0

Uchwała Nr 4/IX/2016 w sprawie dofinansowania odnowienia wiwarium
1. Wniosek złożony przez panią prof. Zofię Mazur, o dofinansowanie odnowienia wiwarium w sali
nr 19, jako materiału dydaktycznego, w kwocie 350,00 zł.
2. Zarząd postanowił przyznać dofinansowanie w kwocie 350,00 zł z Funduszu wspierania bazy
materialnej Szkoły.
Uchwałę podjęto głosami: ZA – 4

PRZECIW – 0

1

WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ - 0

Uchwała Nr 5/IX/2016 w sprawie dofinansowania apteczki szkolnej
1. Wniosek złożony przez pielęgniarkę szkolną, Panią Ewę Siwor, o dofinansowanie zakupów do
apteczki szkolnej, w kwocie 800,00 zł.
2. Zarząd odmówił przyznania dofinansowania, w związku z obowiązkiem Szkoły zapewnienia
wyposażenia apteczki szkolnej.
Uchwałę podjęto głosami: ZA – 4

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ - 0

II. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez nauczyciela biologii panią prof. Agnieszkę Osipowicz, o
dofinansowanie udziału w Letnim Obozie Naukowym Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem
w Tucholi, jako nagrody dla laureata - ucznia klasy II c, w kwocie 600,57 zł, zostało odroczone do
czasu skorygowania wniosku.

Antoni Adamowicz – Przewodniczący

-

__________________________________

Anna Stępniewska - Janowska – Zastępca

-

__________________________________

Agata Miernik – Michta – Skarbnik

-

__________________________________

Agnieszka Susz-Kramarska– Sekretarz

-

__________________________________
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