
Protokół z zebrania Prezydium Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 

 

 Zebranie Prezydium Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, 

tj. 20.11.2019r. Rozpoczęcie zebrania nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu 

uczestniczyło 7 osób z grona Prezydium Rady Rodziców. Spośród 5 osób nieobecnych  

2 osoby z grona Prezydium Rady Rodziców usprawiedliwiły swoją nieobecność. 

 

 

Plan spotkania był następujący: 

 

 powitanie i otwarcie zebrania – Pani Justyna Śmidecka, Przewodnicząca RR; 

 sprawozdanie z ostatniego zebrania Prezydium Rady Rodziców (z dnia 30.10.2019r.) 

– Pani Maria Pelc, Zastępca Przewodniczącej RR; 

 przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców – stan aktualny na dzień 

31.10.2019r. – Pani Dorota Czerwińska, księgowa; 

 bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanna Torbińskiej – przedstawiła Pani 

Justyna Śmidecka, Przewodnicząca RR; 

 bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020, w tym: 

- wybór tematu warsztatów profilaktyczno – rozwojowych dla uczniów klas III i VI,  

   propozycja terminu warsztatów; 

- omówienie wniosków, jakie wpłynęły do Rady Rodziców, sprawy bieżące 

 wystąpienia indywidualne uczestników zebrania 

 dyskusja i wolne wnioski 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał 

 zakończenie zebrania 

 

 

Sprawy bieżące Dyrektora Szkoły, Pani Joanny Torbińskiej: 

 

- zaproponowano tematykę warsztatów dla: klas III SP: „Co czuję” lub „Między nami”; klas    

VI SP: „Nie daj się wciągnąć” lub „Nie bądź obojętny”; 

- poinformowano o przekazaniu podziękowań za zdobienie korytarza na parterze szkoły:  

p. Karolinie Asanowicz i p. Katarzynie Sikorskiej; 

- poinformowano o skierowaniu pism do ZS Plastycznych i Politechniki Koszalińskiej 

dotyczących logo UNICEF – projektu i wykonania na ścianie szkoły; 

- udzielono odpowiedzi w sprawie wniosków określonych protokołem z zebrania RR dnia 

30.10.2019r. 

- poinformowano o przekazaniu prośby o spotkanie w sprawie planowanych wydatków  

w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 

 



W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

 

Uchwała nr 83/2019 

Na wniosek Pani Justyny Śmideckiej została podjęta uchwała dot. tematyki warsztatów, 

jako uszczegółowienie Uchwały nr 68/2019 z dnia 18.09.2019r.: 

dla kas III SP: „Między nami” 

dla klas VI SP: „Nie bądź obojętny” 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 84/2019 

Na wniosek Pani Justyny Śmideckiej została podjęta uchwała dot. zakupu jednego kosza na 

plastikowe nakrętki w kształcie serca. Zakup ma być sfinansowany z pieniędzy uzbieranych 

przez Radę Rodziców z Pikniku oraz Kiermaszów ciast w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

WNIOSKI: 

 

1) Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za odpowiedź na nasz wniosek nr 1/ określony 

protokołem na Zebraniu RR dnia 30.10.2019r. 

Jednocześnie prosimy Panią Dyrektor o podjęcie dalszych działań poprzez oszacowanie 

kosztów wykonania pomiarów i analizy krotności wymiany powietrza w hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 5, przy założeniu, że w hali znajduje się 500 osób w przeciągu 

godziny. 

Zwracamy się także z prośbą o podjęcie przez Panią Dyrektor działań celem ustalenia czy 

Urząd Miasta Koszalin mógłby wykonać powyżej wspomniane  pomiary i analizę w ramach 

swoich kompetencji. 

2) Zwracamy się z prośbą do Pani Dyrektor o pilne ustalenie terminu spotkania w sprawie 

ostatecznego ustalenia Ramowego Preliminarza Budżetu Rady Rodziców” na rok szkolny 

2019/2020. 

3) Zwracamy się z prośbą do Pani Dyrektor o bliższe informacje na temat przedsięwzięcia,   

pn. „Noc matematyków”, o której poinformował nas Pan Piotr Iwat. 

4) Klasy, które na danym Kiermaszu ciast RR sprzedają swoje ciasta proszone są  

o przygotowanie i ustawienie obok ciast krótkiej notatki informującej jaki to rodzaj ciasta 

lub jego nazwę oraz która klasa je przygotowała. 

 

Zebranie zakończyło się ok. godziny 17.30. 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w przyszłym miesiącu w ustalonym 

terminie, tj. 11.12.2019 r. o godz. 16.30. 

 

Protokół sporządziła 

Zastępca Przewodniczącej RR 

Maria Pelc 


