
 

Protokół z zebrania Prezydium Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 
 

 

 

 

     Zebranie Prezydium Rady Rodziców odbyło się w trybie nadzwyczajnym dnia 17.07.2019 r.  

w świetlicy Fundacji „Zdążyć z Miłością” w Koszalinie, przy ul. Jana z Kolna 10 (poddasze). 

Rozpoczęcie zebrania nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 6 osób z grona 

Prezydium Rady Rodziców.  Trzy osoby usprawiedliwiły swoją nieobecność. W głosowaniu brało 

udział  6 osób. 

 

 

 

Plan spotkania był następujący: 

 powitanie i otwarcie zebrania 

 sprawozdanie z ostatniego zebrania Rady Rodziców - Pani Wioletta Adamiak, sekretarz 

 przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców, stan aktualny na koniec roku 

szkolnego - Pani Dorota Czerwińska, księgowa 

 bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców: 

- omówienie wniosków, jakie wpłynęły do Rady Rodziców - głosowanie 

- Regulamin Rady Rodziców – dyskusja, omówienie, wprowadzenie zmian – głosowanie; 

- przygotowanie preliminarza wydatków na rok szkolny 2019/2020 – omówienie wydatków, 

dyskusja, głosowanie; 

- sprawy bieżące; 

 wystąpienia indywidualne uczestników zebrania 

 dyskusja i wolne wnioski 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał 

 zakończenie zebrania  

 

 

 

 

 

 



W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

 

Uchwała nr 44/2019 

Na wniosek Księgowej Rady Rodziców, Doroty Czerwińskiej poddano pod głosowanie przyjęcie  

wprowadzenia procedury składania wniosków o sfinansowanie/dofinansowanie działań oraz  

sposobu opisywania faktur.  

 

Wnioski składane do Rady Rodziców SP5 im. UNICEF w Koszalinie o  sfinansowanie/ 

dofinansowanie działań winny być odręcznie, czytelnie podpisane przez 

wnioskodawcę/organizatora. Przedmiotowe wnioski należy składać do RR nie później 1 miesiąc 

przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, ale z uwzględnieniem terminarza spotkań RR, tak aby była 

możliwość podjęcia uchwały przed rozpoczęciem wnioskowanych  

do dofinansowania/sfinansowania działań. 

 

Sposób opisywania faktur: faktury, które mają być sfinansowane/dofinansowane z funduszy RR 

winny być na odwrocie opisane przez wnioskodawcę/organizatora zgodnie ze złożonym 

i zaakceptowanym wcześniej wnioskiem. Pod opisem wymagany jest odręczny podpis 

wnioskodawcy/organizatora. 

 

Za przyjęciem uchwały było 6 osób. 

 

Uchwała nr 45/2019 

Na wniosek Księgowej Rady Rodziców, Doroty Czerwińskiej poddano pod głosowanie przyjęcie  

wprowadzenia „Ramowego Preliminarza Budżetu Rady Rodziców” na rok szkolny 2019/2020  

– Załącznik nr 1. 

 

Za przyjęciem uchwały było 6 osób. 

 

Uchwała nr 46/2019 

Na wniosek Pani Dyrektor, Joanny Torbińskiej pozytywnie została zaopiniowana prośba 

o opłacenie faktur z puli środków do dyspozycji Rady Rodziców na zakupione materiały 

papiernicze na dokumenty dla absolwentów szkoły podstawowej (kl. VIII) i gimnazjum (kl. III), 

które zostały rozdane podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019: 

- teczki na dyplomy, świadectwa i zaświadczenia – 282,78zł, 

- naklejki na teczki – 108,24zł. 

 

Za przyjęciem uchwały było 6 osób. 



 

Uchwała nr 47/2019 

Na wniosek Pani Dyrektor, Joanny Torbińskiej pozytywnie została zaopiniowana prośba 

o uruchomienie środków finansowych z puli do dyspozycji dyrektora szkoły i opłacenie faktur 

na zakup: 

- ozdobnych teczek z logo szkoły (na potrzeby własne szkoły) w ilości 750 sztuk – wartość 

zamówienia – ok. 900zł, 

- dywanu do Sali 210 dla uczniów klas I-III – koszt ok 550zł, 

- 50 sztuk kalendarzy dla nauczycieli – koszt 600zł. 

 

Za przyjęciem uchwały było 6 osób. 

 

Uchwała nr 48/2019 

Na wniosek Pani Dyrektor, Joanny Torbińskiej poddana została pod głosowanie propozycja zmiany 

uchwały dotycząca podziału środków pozyskanych na kolejnych piknikach szkolnych. Było 80% do 

dyspozycji Rady Rodziców / 20% do dyspozycji klasy; proponowana zmiana, wprowadzona 

począwszy od roku szkolnego 2019/2020 - 100% do dyspozycji Rady Rodziców. 

 

Za przyjęciem uchwały było 6 osób. 

 

Uchwała nr 49/2019 

Na wniosek Opiekunów Samorządu Uczniowskiego, Pani Beaty Kling i Pani Agnieszki 

Talkowskiej pozytywnie została zaopiniowana prośba o wyrównanie kwoty wydatkowanej  

na „Wykopki” klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum o 40zł. 

 

Za przyjęciem uchwały było 6 osób. 

 

Uchwała nr 50/2019 

Na wniosek przedstawiciela klasy III A SP, Doroty Czerwińskiej zostanie przekazana kwota 100 zł 

z tytułu nagrody w konkursie „Na najlepszego skarbnika” na leczenie Ani Kubiak. 

 

Za przyjęciem uchwały było 6 osób. 

 

Uchwała nr 51/2019 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Justyny Śmideckiej poddano pod głosowanie 

przyjęcie wniosku z prośbą do Pani Dyrektor, Joanny Torbińskiej o ustalenie jednej treści gratulacji, 

podziękowań, itp. (w formie formularza ogólnodostępnego dla wszystkich wychowawców klas),  



 

z której będzie zobowiązany skorzystać każdy nauczyciel w sytuacji, gdy związane jest to ze 

sfinansowaniem/dofinansowaniem ze środków Rady Rodziców SP5 im. UNICEF w Koszalinie.  

W przypadku sfinansowania np. nagród ze środków Rady Rodziców wnioskujemy, aby w treści 

gratulacji, podziękowań znalazł się zapis „Fundatorem nagród jest Rada Rodziców SP5 

im. UNICEF w Koszalinie” 

W przypadku dofinansowania np. nagród ze środków Rady Rodziców wnioskujemy, aby w treści 

gratulacji, podziękowań znalazł się zapis „Nagrody dofinansowała Rada Rodziców SP5  

im. UNICEF w Koszalinie”. 

 

Za przyjęciem uchwały było 6 osób. 

 

Uchwała nr 52/2019 

Decyzją Prezydium RR oraz za zgodą członków Komisji Rewizyjnej z obecnego składu Komisji 

Rewizyjnej zostały powołane dwie osoby do pełnienia funkcji: 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pani Joanna Łukasik 

Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pani Marzena Iwat 

 

Za przyjęciem uchwały było 6 osób. 

 

Uchwała nr 53/2019 

Na wniosek Zastępcy Przewodniczącej Rady Rodziców, Marii Pelc poddano pod głosowanie 

zwrócenie się z prośbą do Rady Rodziców o dokonanie zmiany w Regulaminie Działania Rady 

Rodziców SP5 im. UNICEF w Koszalinie - na plenarnym zebraniu Rady Rodziców - polegającej na 

usunięciu z Regulaminu Działania Rady Rodziców SP5 im. UNICEF w Koszalinie zapisu 

znajdującego się w Rozdziale II, §3 o następującej treści: „- udostępniania regulaminu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów” 

 

Za przyjęciem uchwały było 6 osób. 

 

Uchwała nr 54/2019 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Justyny Śmideckiej poddano pod głosowanie 

zwrócenie się z prośbą do Rady Rodziców o dokonanie zmiany w Regulaminie Działania Rady 

Rodziców SP5 im. UNICEF w Koszalinie - na plenarnym zebraniu Rady Rodziców - polegającej na 

usunięciu z Regulaminu Działania Rady Rodziców SP5 im. UNICEF w Koszalinie zapisu 

znajdującego się w Rozdziale VII, §15, ust 1 o następującej treści: „Ustalona wysokość składki 



podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców. Wzór deklaracji 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu”. 

 

Za przyjęciem uchwały było 6 osób. 

 

Uchwała nr 55/2019 

Na wniosek Zastępcy Przewodniczącej Rady Rodziców, Marii Pelc poddano pod głosowanie  

propozycję zwrócenia się do właściwej organizacji pożytku publicznego z prośbą o możliwość  

zbierania przez nich środków pieniężnych = 1% podatku dla Rady Rodziców SP5 im. UNICEF  

w Koszalinie. 

 

Za przyjęciem uchwały było 6 osób. 

 

Zebranie zakończyło się o godzinie 18.30. 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w przyszłym roku szkolnym w ustalonym terminie. 

 

                                                                                                                       Protokół sporządziła 

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców  

Maria Pelc 


