Protokół z II Zwyczajnej Sesji Rady Samorządu Uczniowskiego
z dnia 5. stycznia 2016 roku (wtorek)
Miejsce: sala 102, I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej
Górze, ul. Kilińskiego 7.
Godzina rozpoczęcia obrad: 14:40
Członkowie Rady obecni – 15 (14 na otwarciu sesji i pierwszych głosowaniach)
członkowie Rady nieobecni – 7
Frekwencja – 68%
Na Sesji nie było Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego.
Udział w Sesji wzięli przewodniczący klas w ramach Zgromadzenia Samorządu
(4 osoby poza członkami Rady).

Przebieg obrad:
1. Otwarcie sesji – sprawdzenie obecności i frekwencji.
2. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu
Samorządu Uczniowskiego z dnia 9. grudnia 2015 roku.
Po wprowadzeniu oraz dyskusji przystąpiono do głosowania jawnego.
Wyniki głosowania:
- głosy za – 14,
- głosy przeciw – brak,
- głosy wstrzymujące się – brak,
- frekwencja – 64%.
Decyzją Rady Projekt Regulaminu został przyjęty. Regulamin wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej Patryka
Kujawińskiego z przebiegu Referendum Szkolnego z dnia 16. grudnia 2015
roku:
- przedstawienie danych dotyczących uprawnionych do głosowania,
frekwencji, ilości głosów oddanych na poszczególnie propozycje oraz w
głosowaniu nad Projektem Regulaminu,
- zaopiniowanie prac Szkolnej Komisji Wyborczej – pozytywne,
- brak wniosków ani uwag ze strony Komisji oraz członków Rady.
Po zakończeniu sprawozdania i dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu
Porządku Obrad.

4. Sprawozdanie poszczególnych Sekcji Rady w sprawie stworzenia tzw. listy
potrzeb zespołów przedmiotowych w związku z dofinansowaniem przyznanym
szkole na pomoce naukowe (4.000 zł):
- z powodu nieobecności członków odpowiedzialnych na sprawozdanie
zespołu biologiczno-chemicznego, zadecydowano o omówieniu punktu na
kolejnej Sesji Rady. Do tego czasu poszczególne Sekcje przygotują listy grup
przedmiotowych ze szczegółową specyfikacją z podziałem na:
- zespół biologiczno-chemiczny,
- zespół polonistyczny,
- zespół historyczny,
- zespół matematyczno-fizyczny,
- zespół wychowania fizycznego,
- zespół geograficzny.
Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad.
5. Sprawozdanie Bartosza Kubiaka w imieniu Sekcji Sportowej w sprawie
planowanego
konkursu
e-sportowego
gry
Counter
Strike:
- Sekcja Sportowa i Techniczna do 15. stycznia przygotuje program konkursu,
zasady uczestnictwa i przebiegu konkursu,
- Rada zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z założeniem
serwera,
- Rada zadecydowała o wyznaczeniu kwoty wpisowego w konkursie na 2 zł od
uczestnika,
- Sekcja Sportowa i Techniczna rozpoczyna poszukiwania potencjalnych
sponsorów, gotowych sfinansować nagrody w konkursie dla najlepszej
drużyny.
Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Aleksandra Piskorza w sprawie
uczestnictwa I Liceum Ogólnokształcącego w Budżecie Obywatelskim 2016
miasta Zielona Góra:
- Rada została zapoznana z projektami zgłoszonymi przez szkołę,
- jednogłośnie zadecydowano o pełnym zaangażowaniu samorządu w akcję
zbierania podpisów pod projektami podczas głosowania w Budżecie
Obywatelskim.
Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Aleksandra Piskorza w sprawie
naprawy Radiowęzła szkolnego:

- w drugim tygodniu ferii (tj. od 25. Stycznia) wyznaczona grupa uczniów wraz
z firmą zajmującą się elektryką rozpocznie prace naprawczo-remontowe,
- koszty prac zostaną pokryte z funduszy zagwarantowanych przez Radę
Rodziców oraz z funduszy Rady Samorządu Uczniowskiego.
Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad.
8. Sprawozdanie koordynatora do spraw gazetki szkolnej Zuzanny Ślakowskiej
w sprawie utworzenia szkolnego oddziału międzyszkolnego projektu MiM
Point:
– Rada jednogłośnie zaaprobowała koncepcję utworzenia szkolnego oddziału
MiM Point,
- zrezygnowano z próby utworzenia szkolnej gazetki w wersji papierowej,
- w przypadku niepowodzenia projektu MiM Point, zostanie utworzona
internetowa wersja gazetki szkolnej.

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Aleksandra Piskorza w sprawie
podziału prac na okres ferii zimowych:
– poszczególni członkowie Rady otrzymali zadania związane z
przygotowaniem nowej zakładki na stronie szkoły dedykowanej samorządowi,
projektu poprawy systemu segregacji odpadów w I Liceum, utworzenia galerii
zdjęć na stronie szkoły oraz innych prac Rady.
Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad.
10. Sprawozdanie Skarbnika Rady Mateusza Trubiłowicza w sprawie aktualnego
stanu finansów Rady.
11. Rozpoczęcie dyskusji (z udziałem Zgromadzenia Samorządu) w sprawie
wykonania muralu Loesje Poland:
- po głosowaniu jawnym większością głosów na miejsce utworzenia muralu
wybrano klatkę schodową na wysokości drugiego piętra (koło sali 207),
- koszty związane z realizacją muralu poniesie Rada.
12. Rozpoczęcie dyskusji (z udziałem Zgromadzenia Samorządu) w sprawie
poprawek do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, zgłoszonych przez
Zgromadzenie i wychowawców klas:
– zdecydowano o zmianie brzmienia art. 37 ust. B Reg. Samorządu
Uczniowskiego z dnia 9.12.2015 r.,

- poprawka zostanie przyjęta wraz z poprawkami i uwagami Dyrekcji na
najbliższej Sesji Rady.
13. Rozpoczęcie dyskusji (z udziałem Zgromadzenia Samorządu) w sprawie
podziału kwoty 4.000 zł dofinansowania na sprzęt i pomoce naukowe według
tzw. list potrzeb zespołów przedmiotowych:
– limity i priorytety kwot zostaną ustalone po złożeniu wszystkich list potrzeb,
- dyskusja odbędzie się na następnej Sesji Rady.
14. Sprawy różne:
- ze strony Zgromadzenia Samorządu padła propozycja utworzenia na koniec roku
szkolnego ankiety dla uczniów szkoły dotyczącej oceny prac nauczycieli I Liceum;
propozycja zostanie przedstawiona Opiekunowi Rady Samorządu, a następnie
omówiona z Dyrekcją; odpowiedź na propozycję zostanie udzielona na najbliższej
Sesji Rady,
- poruszono temat ręczników papierowych w szkolnych toaletach – zaproponowano
zastąpienie go innym rodzajem papieru bądź zakupieniu suszarek do rąk; propozycja
zostanie przedstawiona Opiekunowi Rady Samorządu, a następnie omówiona
z Dyrekcją i Kierownikiem Gospodarczym; odpowiedź do sprawy zostanie udzielona
na najbliższej Sesji Rady,
- poruszono temat temperatury wody w natryskach w szatni męskiej oraz damskiej i
działania samych natrysków; Sekcja Sportowa zapowiedziała się przeprowadzić
odkamienianie natrysków przed feriami zimowymi; sprawa temperatury wody
zostanie przedstawiona Kierownikowi Gospodarczemu; odpowiedź do sprawy
zostanie udzielona na najbliższej Sesji Rady,
- ze strony Zgromadzenia Samorządu padłą propozycja zakupu suszarek do włosów
w szatniach: damskiej i męskiej oraz dokupienia dozowników na mydło do wszystkich
toalet damskich w związku ich częstymi awariami; sprawa suszarek i dozowników
zostanie przedstawiona Kierownikowi Gospodarczemu; odpowiedź do sprawy
zostanie udzielona na najbliższej Sesji Rady,
- poruszono temat organizacji Tłustego Czwartku oraz Walentynek; do przygotowania
zakupu pączków na Tłusty Czwartek wyznaczono Mateusza Kwitowskiego;
propozycje dotyczące Walentynek zostaną omówione na wewnętrznym spotkaniu
Rady w trakcie ferii zimowych.
15. Zamknięcie Sesji.

