
Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 
 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 11.01.2023 r. Rozpoczęcie zebrania 

nastąpiło o godzinie 16.35. W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby z grona Rady Rodziców. W trakcie 

głosowania podczas zebrania salę opuściły 2 osoby i w głosowaniu brały udział  22 osoby. 

 

Plan spotkania był następujący: 

• powitanie i otwarcie zebrania 

• przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców za bieżący okres, aktualny stan na dzień 
31.12.2022r, Pani Dorota Czerwińska, sekretarz 

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

• bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców, w tym: 

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

Rodziców, 

 - przekazano informacje w sprawie zatwierdzonych kandydatur do nagrody „Przyjaciel Szkoły” 

 - przekazano informacje o zamówieniu tortu na Jubileusz Szkoły w cukierni Pielesiak, 

 - 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: 
- poinformowano o zmianach wprowadzonych od stycznia 2023 w Regulaminie dotyczącym ciepłego 

posiłku dla uczniów, 

- poinformowano o wydłużeniu przerwy 13:30 – 13:50 aby starsi uczniowie mieli więcej czasu na zjedzenie 

posiłku, 

 - przekazano informacje o realizacji programu unijnego „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie 

poprzez doposażenie SP Nr 5 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej...". Aktualnie przygotowywana 

jest sala, w której zostaną zainstalowane urządzenia. 

- przekazano podziękowania za zaangażowanie w akcję „Talenciaki”. Zebrano ponad 7 tyś kuponów i 

zakupiono głownie sprzęt sportowy. 

- przekazano prośbę o udostępnianie przez rodziców na Facebooku informacji zamieszczanych z „laboratoria 

przyszłości”, 

- poinformowano o potrzebach szkoły związanych z Jubileuszem 75lecia. 

 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

Uchwała nr 01/2023 

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

pielęgniarki szkolnej o zakup kolejnej partii szczoteczek i kubków do fluoryzacji w kwocie 387,50 zł. 

Za przyjęciem uchwały były 24 osoby. 

 

Uchwała nr 02/2023 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Zwolińskiego poddano pod głosowanie zapłatę za 

stroik do pokoju nauczycielskiego w kwocie 200 zł. 

Za przyjęciem uchwały były 24 osoby. 

 

Uchwała nr 03/2023 

Na wniosek Pana Dawida Cerajewskiego pozytywnie zaopiniowano dofinansowanie zakupu nagród w 

jednym z 4-rech konkursów organizowanych przez Pana Dawida Cerajewskiego w związku z Jubileuszem 

Szkoły. Kwota dofinansowania to 225 zł (3 nagrody w kwocie 75 zł) 



Za przyjęciem uchwały były 24 osoby. 

 

Uchwała nr 04/2023 

Na wniosek sekretarz Rady Rodziców Doroty Czerwińskiej poddano pod głosowanie wniosek o zakup 

wiązanki do 300 zł, która zostanie wręczona Pani Dyrektor w dniu obchodów Jubileuszu Szkoły, tj. 

03.02.2023r. 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

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

1. Prośba o poinformowanie nauczycieli, że są problemy z kontaktem uczniów i rodziców w czasie tzw. 

godzin dostępności nauczycieli w szkole. Dzieci i rodzice zmuszeni są poszukiwać nauczycieli po szkole 

ponieważ nie znajdują się oni we wskazanych salach podczas godzin swojej dostępności dla uczniów i 

rodziców. 

 

Informacje i wnioski dodatkowe wynikające z  dyskusji o przygotowaniach do Jubileusze Szkoły: 

• Podtrzymana została decyzja rady Rodziców aby z każdej klasy dostarczone zostały 2 ciasta. 

Informacja o osobach piekących ciasta powinna być przekazana poprzez grupę na WhatsApp’ie do niedzieli. 

• Przedstawiciele Trójek klasowych zostali poproszeni o podanie ilości osób, które będą 

reprezentować poszczególne klasy podczas uroczystości jubileuszu szkoły. Informacje z nazwiskami osób 

zostaną do niedzieli przekazane poprzez  grupę na WhatsApp”ie. 

• Ciasta powinny być dostarczone do Szkoły w dniu jubileuszu, tj. 3.02.2023 o godzinie 8.00. W 

Szkole będą już osoby odpowiedzialne za organizację poczęstunku w trakcie trwania jubileuszu. 

• Pamiętać należy aby każda blacha z ciastem była opisana (nazwisko i klasa) – ułatwi to zwrot blach 

po jubileuszu 

• Osoby dysponujące paterami proszone są o dostarczenie ich do szkoły na kilka dni przed 

jubileuszem. Pamiętać należy o informacji do kogo należy patera – aby usprawnić proces oddawania 

poszczególnym osobom ich własności. 

• Na dzień przed jubileuszem zostaną zakupione przez Pana Marcina Zwolińskiego i Bartosza Mejera 

owoce na poczęstunek w dniu jubileuszu. 

• Przekazane zostaną zaproszenia do rozwiezienia dla Gości na uroczystość obchodów Jubileuszu 

Szkoły. Zadania tego podjęli się Pani Ewa Trawińska, Pan Grzegorz Michalski i Pan Bartosz Mejer.  

• Osoby, które zgłosiły chęć dostarczenia pater do szkoły: 

 - Marcin Zwoliński 

 - Ewa Trawińska 

 - Monika Cieślińska 

 - Agnieszka Wieszczycka 

 - Przemysław Piotrowiak 

 - Justyna Śmidecka 

• Osoby, które będą odpowiedzialne za organizację poczęstunku w szkole: 

 - Daria Rybak 



 - Ewa Trawińska 

 - Anita Osińska 

 - Agnieszka Wieszczycka 

 - Agnieszka Duda 

 - Dorota Czerwińska 

 

Zebranie zakończyło się ok. godziny 17:40. 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w 19.04.2023 roku. 

Serdecznie zapraszamy. 

                                                                                                                       Protokół sporządziła 

Sekretarz Rady Rodziców 

Dorota Czerwińska 


