
Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 
 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 07.12.2022 r. Rozpoczęcie zebrania 

nastąpiło o godzinie 16.35. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób z grona Rady Rodziców. W trakcie 

głosowania podczas zebrania salę opuściła 1 osoba i w głosowaniu brało udział  14 osób. 

 

Plan spotkania był następujący: 

• powitanie i otwarcie zebrania 

• protokół z zebrania sprawozdawczo - wyborczego Rady Rodziców SP Nr 5 im, UNICEF w 

Koszalinie, które odbyło się w terminie 26.10.2022r – odczytała Pani Dorota Czerwińska 

• przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców za bieżący okres, aktualny stan na dzień 
30.11.2022r, Pani Paulina Patrzałek, księgowa 

• bieżące informacje Dyrektora Szkoły -  Pan Marcin Zwoliński, Przewodniczący Rady Rodziców 

• bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców, w tym: 

 - odczytanie treści listu otwartego Rady Rodziców do rodziców uczniów SP Nr 5 w Koszalinie,  

 - omówienie przygotowań do Jubileuszu 75lecia Szkoły z uwzględnieniem zaangażowania Rady 

Rodziców, 

 - wniosek Rady Rodziców o wydłużenie jednej przerwy lekcyjnej – uzasadnienie, dyskusja, 

 - zaplanowanie i omówienie działań Rady Rodziców na grudzień 2022 i styczeń 2023, 

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

• omówienie wniosków i podjęcie uchwał 

• wystąpienia indywidualne uczestników zebrania 

• dyskusja i wolne wnioski 

• zakończenie zebrania 

 

Sprawy bieżące Dyrekcji: 
- przedłożony został wniosek dyrektora szkoły o nadanie tytułu „Przyjaciel Szkoły” Pani Justynie Śmideckiej 

i Pani Dorocie Czerwińskiej, 

- poinformowano o zmianach w Statucie Szkoły, które obejmują: 
• uporządkowanie w części dotyczącej zasad oceniania, 

• możliwości korzystania z telefonów podczas przerw i ograniczonej możliwości korzystania z nich 

podczas lekcji, tylko wtedy gdy wykorzystywane są do zajęć  
- poinformowano o upowszechnieniu informacji o godzinach dostępności nauczycieli dla uczniów i 

rodziców 

- przekazano informacje dotyczące zapewnienia uczniom ciepłego posiłku w szkole, 

- przedłożono prośbę aby przekazać uczniom ustalenia dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej: 

• na przerwie 12:25-12:45 na obiad przychodzą uczniowie z klas 1-4 

• na przerwie 13:30-13:45 na obiad przychodzą uczniowie z klas 5-8 

• dzieci przebywające na świetlicy korzystają ze stołówki podczas godzin lekcyjnych 

- zwrócono się z wnioskiem do Rady Rodziców w sprawie wydłużenia przerwy 13:30-13:45 o 5 min aby 

starsi uczniowie mieli więcej czasu na zjedzenie posiłku, 

- przekazano zaproszenie dla wszystkich klasowych Rad Rodziców (Trójek Klasowych) na uroczystość 
75lecia  szkoły w dniu 3 lutego 2023r o godz. 11:00, 

- przekazano prośbę o wsparcie działań szkoły związanych z Jubileuszem 75lecia, poprzez upieczenie ciast i 

wsparcie oraz pomysły przy organizacji uroczystości, 

 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

Uchwała nr 39/2022 

Na wniosek Z-cy przewodniczącego Rady Rodziców Justyny Śmideckiej pozytywnie zaopiniowano wniosek 

o zakup tortu na uroczystość Jubileuszu 75-lecia Szkoły, która odbędzie się 3 lutego 2023 w ramach prezentu 

Rady Rodziców dla Szkoły. 

Za przyjęciem uchwały było 15 osób. 



 

Uchwała nr 40/2022 

Na wniosek Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej pozytywnie zaopiniowano umożliwienie, bez każdorazowego 

podejmowania uchwały, dysponowania środkami Pani Dyrektor, które znajdują się na rachunku Rady 

Rodziców. Na dzień 07.12.2022 na koncie RR znajduje się 7.616,80 zł do dyspozycji Pani Dyrektor w 

związku z Jubileuszem 75lecia szkoły. Kwota ta zwiększy się o wpłaty dokonywane na konto do końca 

stycznia 2023. Dyspozycja tych środków z konta RR odbywać się będzie poprzez płatności przedstawianych 

RR faktur do opłacenia oraz rozliczenie przekazanej gotówki do dyspozycji Pani Dyrektor (na podstawie 

paragonów lub faktur zapłaconych gotówką). 
Za przyjęciem uchwały było 15 osób. 

 

Uchwała nr 41/2022 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego poddano pod głosowanie 

przesunięcie kolejnego zebrania Rady Rodziców z połowy lutego 2023 na dzień 11.01.2023. 

Za przyjęciem uchwały było 14 osób. 

 

Uchwała nr 42/2022 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego ustalono wydłużenie przerwy 13:30-

13:45 o 5 min aby starsi uczniowie mieli więcej czasu na zjedzenie posiłku. W planie dzwonków szkolnych 

będą dwie długie 20-to minutowe przerwy 12:25-12:45 i  13:30-13:50. 

Za przyjęciem uchwały było 14 osób. 

 

Uchwała nr 43/2022 

Na wniosek przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego dokonano wyboru nowego składu 

Komisji Rewizyjnej, jak następuje:  

− stanowisko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – objął Pan Krzysztof Markowski  

− stanowisko Z-cy Przewodniczącego Komisji rewizyjnej – objęła Marlena Czubak  

− stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej – objął Pan Bartosz Mejer 

− stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej – objęła Pani Małgorzata Ruszczyńska 

− stanowisko Członka Komisji rewizyjnej – objęła Pani Monika Cieślińska  

Za przyjęciem uchwały było 14 osób. 

 

Uchwała nr 44/2022 

Na wniosek przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego dokonano uzupełnienia składu 

Prezydium Rady Rodziców, jak następuje:  

− stanowisko Członka Prezydium Rady Rodziców – objął Pan Przemysław Piotrowiak  

− stanowisko Członka Prezydium Rady Rodziców – objęła Pani Emilia Sikora 

− stanowisko Członka Prezydium Rady Rodziców – objęła Pani Wioletta Pasterz 

− stanowisko Członka Prezydium Rady Rodziców – objęła Pani Anita Osińska 

− stanowisko Członka Prezydium Rady Rodziców – objęła Pani Ewa Trawińska 

− stanowisko Członka Prezydium Rady Rodziców – objęła Pani Monika Zochniak 

−  stanowisko Członka Prezydium Rady Rodziców – objęła Pani Anna Popowicz 

Za przyjęciem uchwały było 14 osób. 

 

Uchwała nr 45/2022 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego poddano pod głosowanie wniosek 

Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej o nadanie tytułu „Przyjaciel Szkoły” Pani Justynie Śmideckiej i Pani 

Dorocie Czerwińskiej 

Za przyjęciem uchwały było 14 osób. 

 

 



Uchwała Nr 46/2022 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego poddano pod głosowanie propozycje 

osób do nadania im tytułu „Przyjaciel Szkoły”: 

- Pan Jan Niewiarkiewicz 

- Pan Jacek Stec 

- Pan Dawid Cerajewski  

Za przyjęciem uchwały było 14 osób. 

 

Uchwała Nr 47/2022 

Na wniosek Skarbnika Rady Rodziców Pauliny Patrzałek poddano pod głosowanie wypłatę klasie 2A 

nagrody za zajecie 2 miejsca w konkursie „ Na najlepszego skarbnika” w roku szkolnym 2021/2022, jako 

klasa 1A. Wysokość nagrody 150 zł.  

Za przyjęciem uchwały było 14 osób. 

 

Uchwała Nr 48/2022 

Na wniosek Skarbnika Rady Rodziców Pani Pauliny Patrzałek poddano pod głosowanie zapłatę za 

zakupione upominki dla uczniów szkoły z okazji Mikołajek w kwocie do 650 zł. 

Za przyjęciem uchwały było 14 osób. 

 

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

1. Prośba o przekazanie informacji rodzicom uczniów przez wychowawców klas na zebraniach 

klasowych, które odbędą się w dniu 14.12.2022 w sprawie pieczenia ciast, jako wsparcie podczas 

uroczystości jubileuszu 75lecia Szkoły. Każda klasa zobowiązana jest do przyniesienia 2 ciast na uroczystość 

w dniu 3 lutego 2023r. 

2. Prośba do wychowawców klas aby przekazali, podczas zebrań w dniu 14.12.2022r, przedstawicielom 

Trójek klasowych oświadczenia, na których zapisane będą ich numery telefonów oraz adresy mailowe. 

Podanie swojego numeru telefonu lub adresu mailowego jest dobrowolne, ułatwi jednak komunikację 

pomiędzy członkami Trójek klasowych. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach 

związanych z prawidłowym i sprawnym działaniem Rady Rodziców, do której to członkowie Trójek 

klasowych należą. Powstała propozycja utworzenia wspólnej grupy na WhatsAppie, która ułatwi przepływ 

informacji między członkami Rady Rodziców. Oświadczenia prosimy przekazać zwrotnie, poprzez 

wychowawców, do sekretariatu szkoły, skąd zostaną one odebrane przez Przewodniczącego Rady Rodziców. 

3. Prośba o przekazanie wychowawcom klas informacji dla rodziców uczniów (z uwzględnieniem 

rodziców uczniów z Ukrainy) o składkach na Radę Rodziców. Na co przekazywane są te pieniądze, gdzie 

jest informacja w jaki sposób można dokonać wpłaty, możliwość skontaktowania się z osobami z Prezydium 

Rady Rodziców aby odpowiedzieć na nurtujące te osoby pytania związane z Radą Rodziców. 

 

Informacje i wnioski dodatkowe wynikające z wystąpień indywidualnych i dyskusji: 

• Rodzice wystąpili z prośbą do Pani Dyrektor o rozmowę z ajentem stołówki, aby ta była czynna do 

godziny 15tej, jak jest to zapisane. Ajent zamyka stołówkę około godziny 14:20 i dzieci nie mogą skorzystać 

ze zjedzenia ciepłego posiłku przed wyjściem ze szkoły. Nie wszystkie dzieci zdążą zjeść obiad na 

przerwach do tego przeznaczonych.  



• Rodzice wystąpili z prośbą do Pani Dyrektor aby była możliwość powiadamiania o zebraniu Rady 

Rodziców również poprzez facebook’a szkoły. 

• Rodzice jednogłośnie i zgodnie podjęli dyskusje w sprawie uaktualniania strony szkoły, jak i braku 

co poniektórych ciekawych wydarzeń z życia szkoły, jak np. Noc Matematyków. 

• W spawie balu absolwentów SP Nr 5 ustalono, wykonanie plakatu informującego o balu, który 

odbędzie się w Muzie. Za wykonanie plakatu odpowiedzialny jest Pan Przemysław Piotrowiak. Przybliżony 

termin balu to maj 2023r.- dokładna data zostanie uzgodniona z Kierownictwem Muzy w najbliższym 

terminie. 

 

Zebranie zakończyło się ok. godziny 18:20. 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w przyszłym miesiącu 11.01.2023 roku. 

Serdecznie zapraszamy. 

                                                                                                                       Protokół sporządziła 

Sekretarz Rady Rodziców 

Dorota Czerwińska 


