
Protokół z plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 
 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 26.10.2022 r. Rozpoczęcie zebrania 

nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z grona Rady Rodziców i Pani Dyrektor 

Joanna Torbińska.  

 

Plan spotkania był następujący:  

• powitanie i otwarcie zebrania 

• wybór przewodniczącego zebrania w osobie Pani Justyny Śmideckiej i sekretarza zebrania w osobie 

Pani Doroty Czerwińskiej 

• sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym 2017-2022 – Justyna 

Śmidecka, przewodnicząca Rady Rodziców 

• sprawozdanie Komisji Rewizyjnej / przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców – Pani 

Monika Cieślińska,  

• głosowanie nad wnioskiem o udzielenie / lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu organowi  

• wybór komisji regulaminowej, komisji uchwał i wniosków, komisji wyborczej 

• informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie o stanie organizacyjnym i 

funkcjonowaniu szkoły 

• wybory nowych organów Rady Rodziców: 

- sprawdzenie przez komisję regulaminową listy obecności i sprawdzenie prawomocności zebrania 

- przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą 
- głosowanie: 

 I termin głosowania - 26.10.2022r. godz. 17.15 

 II termin głosowania - 26.10.2022r. godz. 17.30 

- ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej:  

• Marcin Zwoliński – Przewodniczący Rady Rodziców 

• Justyna Śmidecka - Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców 

• Paulina Patrzałek – Skarbnik, Księgowa Rady Rodziców 

• Dorota Czerwińska -  Sekretarz Rady Rodziców 

- wystąpienie nowo wybranego przewodniczącego Rady Rodziców, Pana Marcina Zwolińskiego 

• zgłaszanie i uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności Rady Rodziców 

w następnej kadencji 

• bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców 

• wolne wnioski i głosy 

• rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał 

• zakończenie zebrania  

 

Sprawy bieżące Dyrekcji: 

- przekazano informacje o szkole, np. SP nr 5 jako jedna z nielicznych jednostek w Koszalinie pracuje w 

systemie jednozmianowym, Szkoła oferuje uczniom wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, klasy 3 i 6 

mają zajęcia na basenie w ramach 1 godz. wychowania fizycznego w tygodniu  

- przekazano informacje o wydawanych dzieciom posiłkach, częściowo dofinansowanych z budżetu Miasta. 

W SP nr 5 program zapewniający ciepły posiłek uczniom, w Koszalinie jest to zupa, funkcjonuje od 

września. Wpłaty rodziców za tzw. „wsad do kotła” należy uiszczać na konto Urzędu Miasta a nie do Ajenta 

- przekazano informacje o ukończeniu przez Pana Dawida Wojdę muralu na ścianie szkoły w związku z 75-

leciem Szkoły. Obchody Jubileuszu odbędą się w SP Nr 5 w dniu 3.02.2023 o godz. 11.00, 

- poruszony został problem ze ściągalnością wpłat od rodziców na rzecz Rady Rodziców i wiążących się z tą 
sytuacją problemów i trudności w podejmowaniu działań przez Radę Rodziców. Przekazana została prośba, 

aby rodzice uczestniczący na zebraniach Rady Rodziców w większej mierze informowali rodziców z 

poszczególnych klas szkolnych o działaniach podejmowanych przez Radę Rodziców jak i o sytuacji 

finansowej Rady Rodziców.   

  



W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

Uchwała nr 33/2022 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców dokonano wyboru Przewodniczącego i Sekretarza zebrania 

plenarnego sprawozdawczo – wyborczego odpowiednio w osobach Pani Justyna Śmidecka i Pani Dorota 

Czerwińska. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 34/2022 

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Radzie Rodziców za rok 

2021/2022 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 35/2022 

Na wniosek Przewodniczącej zebrania plenarnego sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców Justyny 

Śmideckiej poddano pod głosowanie wybór ścisłego Prezydium Rady Rodziców: 

• Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Marcin Zwoliński 

• Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców – Pani Justyna Śmidecka 

• Skarbnik, Księgowa Rady Rodziców – Pani Paulina Patrzałek 

• Sekretarz Rady Rodziców – Pani Dorota Czerwińska 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 36/2022 

Na wniosek Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej poddano pod głosowanie prośbę pielęgniarki szkolnej w 

sprawie dofinansowania fluoryzacji w szkole w roku szkolnym 2022/2023. Rada Rodziców podjęła uchwałę 
o sfinansowaniu zakupu kolejnych pakietów do fluoryzacji, w kwocie 541,50 zł za kwotę zebraną przez 

rodziców dzieci, które podlegają obowiązkowi fluoryzacji w szkole. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 37/2022 

Na wniosek Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej głosowano nad uchwałą w sprawie zapłaty za mural z okazji 

75-lecia Szkoły Panu Dawidowi Wojdzie w kwocie 1.240,00 zł ze środków finansowych do dyspozycji Pani 

Dyrektor. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała Nr 38/2022 

Na wniosek Pani Anny Stec, bibliotekarki szkolnej pozytywnie rozpatrzono prośbę o pokrycie kosztów 

zakupu zeszytów ćwiczeń dla uczniów ze środków Rady Rodziców w kwocie 35 zł. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Zebranie zakończyło się ok. godziny 18.15. 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 07.12.2022 roku o godzinie 16.30. 

                                                                                                                       Protokół sporządziła 

Księgowa Rady Rodziców 

Dorota Czerwińska 


