
Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 
 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 15.03.2023 r. Rozpoczęcie zebrania 

nastąpiło o godzinie 16.35. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób z grona Rady Rodziców i 9 osób zgłosiło 

nieobecność usprawiedliwioną. W głosowaniu brało udział  15 osób. 
 

Plan spotkania był następujący: 

• powitanie i otwarcie zebrania 
• przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców za bieżący okres, aktualny stan na dzień 

28.02.2023r, Pani Paulina Patrzałek, księgowa Rady Rodziców 
• bieżące informacje Dyrektora Szkoły -  Pan Marcin Zwoliński, Przewodniczący Rady Rodziców 

• bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców, w tym: 

 - dyskusja dotycząca pikniku rodzinnego – fundusze z pikniku przeznaczyć na realizację jednego z    

trzech  projektów (zasłony do sali gimnastycznej, gazetka multimedialna, zmiana dźwięku dzwonka 

na mniej agresywny), 
 - dyskusja dotycząca funduszu gwarantowanego z wpłat na RR, 

 - dyskusja dotycząca pierwszego dnia wiosny – akcja ekologiczna – sprzątanie terenu wokół szkoły, 

 - dyskusja dotycząca środków do dyspozycji P. Dyrektor – czy mogą być wydatkowane bez 

 akceptacji RR – uchwały, 

• omówienie wniosków i podjęcie uchwał 

• wystąpienia indywidualne uczestników zebrania 

• dyskusja i wolne wnioski 

• zakończenie zebrania 

 

Sprawy bieżące Dyrekcji: 
 

- przekazano serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji jubileuszu. 

- poinformowano o wniosku Rady pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego o powrót do starego planu 

dzwonków szkolnych, czyli będzie tylko jedna przerwa 20 minutowa, 
- poinformowano o doposażeniu szkoły w 3 nowe rzutniki do tablic multimedialnych i zakup 2 materacy na 

zajęcia wf – zakup sfinansowany został ze środków pozyskanych przez Panią Dyrektor, 
 - przekazano informację o przystąpieniu do realizacji zadania – budowa wiaty rowerowej, 
- przekazano informację o możliwości udziału w programie „Poznaj Polskę”, który polega na 

dofinansowaniu wycieczek klasowych, 

- przekazano informację o podjęciu przez Panią Dyrektor działań w kierunku tworzenia „przyjaznej szkoły” i 

proponuje się zmianę dźwięku dzwonka na mniej agresywny, 
- przekazano prośbę o udostępnianie przez rodziców na Facebooku informacji zamieszczanych z 

„#laboratoria przyszłości”, 

- przekazano informację o organizacji próbnych egzaminów ósmoklasistów. Szczegóły przekazane zostaną 
rodzicom na zebraniach klasowych dniu 22.03.2023, 
- poinformowano o pomyśle stworzenia e-gazetki szkolnej – systemu teleinformacji o wydarzeniach 

szkolnych, ogłoszeniach itp., 

- przekazano informację o organizacji opieki świetlicowej dla uczniów klas i-III w czasie ferii świątecznych, 

- poinformowano o pozyskaniu przez P. Dyrektor kwoty 30.000zł  i przeznaczeniu tej kwoty na rewitalizację 
placu zabaw przy szkole 
 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

Uchwała nr 05/2023 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego pozytywnie zaopiniowano wniosek o 

wydatkowaniu pieniędzy do dyspozycji P. Dyrektor, które znajdują się na koncie RR, bez każdorazowego 

podejmowania odrębnej uchwały przez Radę Rodziców. Sposób rozliczania płatności pozostaje jak 

dotychczas, tzn. płatności dokonywane są na podstawie przedstawionych Radzie Rodziców faktur. 



Za przyjęciem uchwały było 15 osób. 

 

Uchwała nr 06/2023 

Na wniosek Z-cy Przewodniczącego Rady Rodziców Justyny Śmideckiej poddano pod głosowanie 

zorganizowanie w pierwszym dniu wiosny akcji ekologicznej – sprzątanie terenu wokół szkoły. Rada 

Rodziców zorganizuje worki na śmieci i rękawiczki jednorazowe dla uczniów. Termin zostanie uzgodniony z 

Panią Dyrektor i firmą PGK. Nowy potwierdzony termin akcji ekologicznej to 21.04.2023r. 
Za przyjęciem uchwały było 15 osób. 

 

Uchwała nr 07/2023 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego zwiększona zostanie kwota 

przekazywana przez Radę Rodziców na zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego do 

kwoty 2.000 zł. 

Za przyjęciem uchwały było 15 osób. 

 

Uchwała nr 08/2023 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego podjęto uchwałę dotyczącą 
określenia konkretnego terminu wpłat składek na Radę Rodziców. Począwszy od kolejnego roku szkolnego, 

tj. 2023/2024 składki na Radę Rodziców należy uiścić do 31 października każdego roku. 

Za przyjęciem uchwały było 15 osób. 

 

Uchwała nr 09/2023 

Na wniosek Z-cy Przewodniczącego Rady Rodziców Justyny Śmideckiej podjęto uchwałę o wznowieniu 

warsztatów dla uczniów klas 3 i 6 prowadzonych przez firmę zewnętrzną. Zostały wybrane tematy dla 

poszczególnych grup dzieci. Dla uczniów klas 3 wybrano temat warsztatów „Agresja i przemoc rówieśnicza- 

panuje nad emocjami” a dla uczniów klas 6 temat „ Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki- 

profilaktyka”. Na zebraniu kwietniowym podjęta zostanie uchwała czy w terminie maj/czerwiec 2023 będzie 

można zorganizować kolejną turę szkoleń dla innych klas. 
Za przyjęciem uchwały było 15 osób. 

Uchwała nr 10/2023 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego podjęto uchwałę o przekazaniu 50% 

kwoty zebranej przez każdą klasę podczas pikniku szkolnego na jeden z trzech projektów Pani Dyrektor: 

1) zakup zasłon do sali gimnastycznej 

2) stworzenie e-gazetki multimedialnej  

3) zmiana dźwięku dzwonka szkolnego na mniej agresywny 

Decyzja o wyborze konkretnego projektu zostanie podjęta za kolejnym zebraniu Rady Rodziców po 

otrzymaniu odpowiedzi od Pani Dyrektor o dokładną wycenę zakupu zasłon do sali gimnastycznej  i 

informacji o kosztach ukrytych funkcjonowania e-gazetki oraz kto będzie odpowiedzialny za jej aktualizację.  
Za przyjęciem uchwały było 15 osób 

Uchwała nr 11/2023 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego ustalono zniesienie od przyszłego 

roku szkolnego, tj. 2023/2024 wypłaty 30% funduszu gwarantowanego. W związku z podjętą uchwałą 
zostanie zmieniony od przyszłego roku szkolnego również regulamin konkursu „Na najlepszego Skarbnika 

Szkolnego”. 

Za przyjęciem uchwały było 14 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała nr 12/2023 

Na wniosek księgowej Rady Rodziców Pauliny Patrzałek podjęto uchwalę o zapłacie 300 zł na 

ubezpieczenie zajęć w ramach Szkolnego Klubu Sportowego dla 3 grup uczniów. 

Za przyjęciem uchwały było 15 osób. 

 

Uchwała nr 13/2023 



Na wniosek Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej poddano pod głosowanie wniosek o zniesieniu dodatkowej 

długiej przerwy i powrót do poprzedniego układu przerw w planie szkolnym. 

Za przyjęciem uchwały było 15 osób. 

Informacje i wnioski dodatkowe zgłoszone przez Radę Rodziców do Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej: 

1. Prośba o przedstawienie dokładnego kosztu zakupu zasłon do sali gimnastycznej oraz prośba o 

poinformowanie Rady Rodziców przez kogo będzie prowadzona i uaktualniana e-gazetka 

szkolna. Czy po uruchomieniu jej nie będzie dodatkowych kosztów związanych z jej działaniem, 

np. koszty licencji itp. 

2. W związku z pojawiającymi się informacjami o nieodczytaniu listu otwartego 

Przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego podczas ostatnich zebrań klasowych 

przez niektórych nauczycieli zwracamy się z prośbą o ponowne jego odczytanie lub 

umożliwienie odczytania listu otwartego przez Członka Trójki klasowej podczas zebrań 

klasowych w dniu 22.03.2023r.  

 

Informacje i wnioski dodatkowe wynikające z  dyskusji i wolnych wniosków: 

•  Przedstawiciele trójek klasowych uczestniczących w zebraniu zawnioskowali do księgowej RR o 

szczegółową informację dla poszczególnych klas , którzy uczniowie mają opłaconą składkę na RR 

za obecny rok szkolny.  

 

Zebranie zakończyło się ok. godziny 18:30. 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w 19.04.2023 roku. 

Serdecznie zapraszamy. 

                                                                                                                       Protokół sporządziła 

Sekretarz Rady Rodziców 

Dorota Czerwińska 


