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 Zwracam się z prośbą do Państwa – Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 

5 im. UNICEF w Koszalinie z apelem o zaangażowanie się w życie społeczne szkoły. 

Apel swój kieruję do wszystkich rodziców, a w szczególności do przedstawicieli 

poszczególnych klas (trójek klasowych). Wybór, a zarazem zgoda, którą Państwo 

wyrazili na reprezentowanie swoich klas, jest to wielkie wyróżnienie, ale jednocześnie 

duża odpowiedzialność. Przewodniczący, jego zastępca i skarbnik powinien 

reprezentować swoją klasę, a co za tym idzie wszystkich rodziców z klasy  

na zebraniach Rady Rodziców, gdzie podejmowanych jest szereg uchwał dotyczących 

naszych dzieci. Organ jakim jest Rada Rodziców został powołany do współtworzenia 

życia społecznego w szkole, jak również powinien pomagać dyrekcji i nauczycielom, 

którzy uczą nasze dzieci. Rada Rodziców w ostatnich latach podejmowała szereg 

uchwał, które wiązały się przede wszystkim z dofinansowaniem różnych projektów,  

a także podejmowała różne inne ważne inicjatywy, takie jak: 

- prowadzono liczne zbiórki na rzecz chorej, potrzebującej uczennicy naszej szkoły; 

- zakupiono szafki do szatni szkolnej ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców  

od sponsora; 

- zakupiono tablice multimedialne do kilku klas w naszej szkole; 

- zakupiono kosz na plastikowe nakrętki w kształcie serca; 

- opiniowano oceny pracy nauczycieli naszej szkoły, wybór podręczników na kolejne 

lata szkolne, rozkład przerw międzylekcyjnych; 

- sfinansowano ubezpieczenie uczniów wymagane, by mogli brać udział w zajęciach 

sportowych w ramach programu SKS; 

- sfinansowano warsztaty dla rodziców oraz uczniów klas III i V Szkoły Podstawowej  

nr 5 przeprowadzone przez Polskie Centrum Profilaktyki z Krakowa; 

- zakupiono nagrody na szkolne imprezy organizowane przez Samorząd Uczniowski 

takie jak Wiosenalia, Dzień Zdrowia i inne; 

- zakupiono nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego dla wyróżniających się 

uczniów; 

- sfinansowano nagrody w konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej 

szkoły; 

- zakupiono drobne upominki dla wszystkich uczniów z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek; 



- dofinansowano organizację balu ósmoklasisty i gimnazjalisty; 

- zakupiono produkty do fluoryzacji dla dzieci klas I-III (szczoteczki i kubeczki); 

- zakupiono upominki dla dzieci z klas pierwszych w kolejnych latach; 

- sfinansowano stroje sportowe dla drużyny reprezentacyjnej szkoły; 

- sfinansowano zakup dywanu do kącika zabaw dla najmłodszych dzieci. 

 

 Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach i uroczystościach 

szkolnych, takich jak: rozpoczęcie roku szkolnego, konkursy szkolne, Dzień Edukacji 

Narodowej, zakończenie roku szkolnego, bale, pikniki szkolne. W ramach współpracy  

z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym i personelem administracyjnym Rada 

Rodziców stara się załatwić wszelkie sprawy w ramach swoich kompetencji  

i posiadanych środków finansowych. Działalność finansowa stanowi dominującą sferę 

i podstawę podejmowanych decyzji w pracy Rady Rodziców. Dlatego Rada Rodziców 

bez Państwa zaangażowania, również finansowego, nie będzie miała sensu. W tym 

miejscu chciałbym przypomnieć Drodzy Rodzice, że składka roczna w naszej szkole 

wynosi zaledwie 60,00 zł. Jest to jedna z najniższych składek na Radę Rodziców wśród 

szkół w naszym mieście. Zaznaczę przy tym, że wg mojej wiedzy, wpłaty w innych 

koszalińskich szkołach, w których składka jest na wyższy poziomie niż u nas, sięgają 

blisko 90% w skali szkoły, a w naszej szkole to zaledwie około 20%. Jeśli sytuacja 

miałaby wyglądać tak jak dotychczas i wpłaty pozostaną na tak niskim poziomie nie 

jesteśmy w stanie tak naprawdę zrobić nic dla naszych dzieci. Dlatego raz jeszcze 

zwracam się do Państwa z apelem i gorącą prośbą o wpłatę składki za swoje dzieci  

na rzecz Rady Rodziców. 

Jednocześnie, jako Przewodniczący Prezydium zobowiązuję się do ścisłej 

współpracy z przedstawicielami wszystkich trójek klasowych i do wykorzystania 

zgromadzonych środków w możliwie najlepszy i najbardziej efektywny sposób. 
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