
Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 
 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 28.09.2022 r. Rozpoczęcie zebrania 

nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby z grona Rady Rodziców. W trakcie 

głosowania podczas zebrania salę opuściły 4 osoby i w głosowaniu brało udział  minimum 18 osób. 

 

Plan spotkania był następujący: 

• powitanie i otwarcie zebrania 

• protokół z zebrania Rady Rodziców SP Nr 5 im, UNICEF w Koszalinie, które odbyło się w terminie 

31.05.2022r – odczytała Pani Dorota Czerwińska 

• przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców za bieżący okres, aktualny stan na dzień 
31.08.2022r, Pani Dorota Czerwińska, księgowa 

• bieżące informacje Dyrektora Szkoły, w zastępstwie Pani Dyrektor -  Pani Monika Szałajko 

• bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023, w tym: 

 - omówienie i zatwierdzenie regulaminów konkursów organizowanych lub współorganizowanych 

przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 – „Przyjaciel Szkoły”, „ Na najlepszego Skarbnika”, 

 - omówienie kalendarza roku szkolnego 2022/2023 – opinia Rady Rodziców, 

 - zatwierdzenie terminarza zebrań Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023, 

 - zatwierdzenie wysokości i zasad obniżania składki na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 

2022/2023 

 - zaplanowanie i omówienie działań Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023, 

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

• omówienie wniosków i podjęcie uchwał 

• dyskusja i wolne wnioski 

• zakończenie zebrania 

 

Sprawy bieżące Dyrekcji: 

- przedstawiony został do zaopiniowania kalendarz roku szkolnego 2022/2023, 

- przekazano terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 

- informacje o udziale szkoły w programie rządowym „ Laboratoria przyszłości”, o realizacjach z projektu 

ERASMUS+ w SP nr 5 

- przekazano informacje od pielęgniarki szkolnej w sprawie fluoryzacji, 

- przedstawiono propozycje nauczycieli do preliminarza wydatków Rady Rodziców wynikających z planu 

pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023, 

- przekazano informacje dotyczące wiaty rowerowej, na którą zbierane były pieniądze podczas pikniku w 

zeszłym roku szkolnym, 2021/2022, na razie dysponujemy 1/5 całej kwoty, 

- przedłożono wniosek Dyrektora szkoły o podjęciu kroków w celu wytypowania i nadania tytułu „Przyjaciel 

Szkoły” podczas uroczystości jubileuszowych, które obędą się 3 lutego 2023r, 

- poinformowano o zmianach w prawie oświatowym dotyczące m.in. 

 - przepisów dotyczących karania uczniów i zmianach organizacji pracy szkoły, 

 - dostępność nauczycieli dla rodziców, 

 - zapewnienie ciepłego posiłku w szkole. W Koszalinie jest to zupa 

 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

Uchwała nr 16/2022 

Na wniosek Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej pozytywnie zaopiniowano kalendarz roku szkolnego 

2022/2023 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

 



Uchwała nr 17/2022 

Na wniosek Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej pozytywnie zaopiniowano terminy spotkań z rodzicami w 

roku szkolnym 2022/2023 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała nr 18/2022 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców Justyny Śmideckiej poddano pod głosowanie kalendarz 

spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023. 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała nr 19/2022 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców Justyny Śmideckiej ustalono podtrzymanie kwoty składki na 

Radę Rodziców z poprzedniego roku szkolnego w wysokości 60 zł za dziecko wraz ze zniżkami na każde 

kolejne dziecko uczęszczające do SP Nr 5 w Koszalinie. 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała nr 20/2022 

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 I-szego pakietu do fluoryzacji, w kwocie 369 zł + 19 zł przesyłka. 

Rada Rodziców nie dysponuje finansami aby zakupić wszystkie 5 pakietów do fluoryzacji. Przedstawiciele 

Rady Rodziców wystąpili z prośbą do Dyrekcji, aby informacja o potrzebie zakupu szczoteczek została 

przekazana rodzicom klas 1-3. Kwota potrzebna do zakupu kolejnych 4 pakietów zostanie zebrana od 

rodziców dzieci, które podlegają obowiązkowi fluoryzacji w szkole. 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała nr 21/2022 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców Justyny Śmideckiej ustalono podtrzymanie zatwierdzonego 

regulaminu konkursu „Na najlepszego skarbnika” tj. kwoty za zajecie I, II i III miejsca pozostają w 

poprzedniej wysokości. 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała Nr 22/2022 

Na wniosek opiekunów Szkolnego Koła Sportowego pozytywnie rozpatrzono prośbę o pokrycie kosztów 

uczestnictwa uczniów  naszej szkoły w dodatkowych zajęciach sportowych w wysokości 200 zł w roku 

szkolnym 2022/2023. 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała Nr 23/2022 

Na wniosek Skarbnika Rady Rodziców Doroty Czerwińskiej poddano pod głosowanie możliwość ubiegania 

się o zwrot 30% funduszu gwarantowanego klasom, które wpłaciły przynajmniej 50% wpłat na Radę 
Rodziców. Stan wpłat będzie badany na dzień 31.05 każdego roku kalendarzowego. Ustalono podtrzymanie 

możliwości wnioskowania o wypłatę funduszu gwarantowanego do 3 lat wstecz. 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała Nr 24/2022 

Na wniosek Pana Przemysława Piotrowiaka podjęto decyzję o zbiórce plastikowych nakrętek do pojemnika 

w kształcie serca, znajdującego się przed szkołą, na rzecz Karola Rapsiewicza, chłopca wymagającego 

długotrwałego i kompleksowego leczenie oraz rehabilitacji. Karol jest bratem ucznia naszej Szkoły. 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 



 

Uchwała Nr 25/2022 

Na wniosek przedstawiciela Klasy 8a zostanie wypłacona kwota 75 zł z tytułu wyróżnienia w konkursie „ Na 

najlepszego skarbnika” w roku szkolnym 2021/2022 (jako klasa 7a). 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała Nr 26/2022 

Na wniosek przedstawiciela Klasy 5c zostanie wypłacona kwota 75 zł z tytułu wyróżnienia w konkursie „ Na 

najlepszego skarbnika” w roku szkolnym 2021/2022 (jako klasa 4c). 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała Nr 27/2022 

Na wniosek Pań nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej zostaną przydzielone środki finansowe w 

wysokości 250 zł na zakup nagród w konkursie plastycznym „Pluszowy Miś”. 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała Nr 28/2022 

Na wniosek Pani Beaty Małkowski i Pani Małgorzaty Kot zostaną przydzielone środki finansowe w 

wysokości 300zł na zakup nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sport w mojej rodzinie”. 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała Nr 29/2022 

Na wniosek Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej przegłosowano wniosek o sfinansowanie jubileuszowego 

muralu na ścianie szkoły z funduszy Rady Rodziców, z kwoty do dyspozycji Pani Dyrektor całość w kwocie 

5.000 zł 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała Nr 30/2022 

Na wniosek przedstawiciela Klasy 6a zostanie wypłacona kwota 200 zł z tytułu zajęcia I-go miejsca w 

konkursie „ Na najlepszego skarbnika” w roku szkolnym 2021/2022 (jako klasa 5a). 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała Nr 31/2022  

Na wniosek przewodniczącej Rady Rodziców Justyny Śmideckiej dokonano uzupełnienia składu Komisji 

Rewizyjnej, jak następuje:  

− stanowisko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – objął Pan Krzysztof Markowski 

− Stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej – objął Pan Bartosz Mejer 

− Stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej – objęła Pani Paulina Patrzałek 

− Stanowisko Członka Komisji rewizyjnej – objęła Pani Emilia Sikora  

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 

Uchwała Nr 32/2022 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców Justyny Śmideckiej przegłosowano wniosek o wypiek ciast 

dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ciasta zostaną dostarczone do Pokoju nauczycielskiego 

13.10.2022r. Osoby odpowiedzialne za dostarczenie ciast: Pani Daria Rybak, Pan Bartosz Mejer, Pan Marcin 

Zwoliński, Pani Justyna Śmidecka. 

Za przyjęciem uchwały były 22 osoby. 

 



Informacje i wnioski dodatkowe wynikające z wystąpień indywidualnych i dyskusji: 

1. Rodzice zaniepokojeni ogólnie panującą sytuacją w naszym mieście, na naszym osiedlu i w szkole 

zwracają się do Dyrekcji szkoły z prośbą o przeprowadzenie w klasach 1-8 , spotkań/pogadanek 

edukacyjnych w temacie hejtu i pedofilii. Spotkania mogą być prowadzone przez przedstawicieli Policji lub 

naszej szkolnej Pani Pedagog Specjalnej, Pani Stawiszyńskiej.  

2. Rodzice uczniów dzieci nieuczęszczających na lekcje religii z wracają się z prośbą o przekazanie 

informacji na temat lekcji etyki w SP Nr 5. Informacje powinny zostać przekazane rodzicom poprzez e-

dziennik lub wychowawcę klasy. Do dnia dzisiejszego takiego kontaktu nie było z Panią prowadząca zajęcia 

etyki w SP Nr 5 w Koszalinie. 

3. Rodzice wystąpili z zapytaniem do Pani Dyrektor o monitoring w naszej szkole. Temat został 

poruszony podczas dyskusji w sprawie kradzieży obuwia, która miała miejsce w naszej szkole. Czy 

monitoring działa sprawnie? Czy wszystkie kamery działają? Czy rodzice pokrzywdzonego dziecka mają 

możliwość sprawdzić zapisy z monitoringu w sytuacji zdarzenia jak to opisane powyżej? 

4. Rodzice wystąpili z zapytaniem, czy Szkoła posiada ubezpieczenie na wypadek kradzieży na terenie 

szkoły? Czy ubezpieczenie szkoły obejmuje odpowiedzialność finansową za skradzione rzeczy na terenie 

szkoły? 

5. Rodzice jednogłośnie i zgodnie podjęli inicjatywę, aby porozmawiać z dziećmi w sprawie 

niekorzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie szkoły, zarówno na przerwach jak  

i podczas lekcji. Ustalono zgodnie, aby nauczyciele dyżurujący na korytarzach szkolnych przekazywali 

informacje rodzicom, poprzez e-dziennik – uwaga neutralna, o sytuacji w której dziecko pomimo zawracania 

mu uwagi nadal korzysta z telefonu podczas przerwy. Zwracamy się z prośbą do Dyrekcji o przeprowadzenie 

rozmów z nauczycielami i ustalenie formy współpracy między rodzicami i nauczycielami, aby telefony 

komórkowe nie były używane podczas lekcji, np. zabawy z programem Kahut. Jako rodzice jesteśmy 

przeciwko używaniu telefonów komórkowych przez dzieci w czasie przebywania na terenie szkoły. Prosimy  

o informacje w sprawie możliwych metod współpracy grona pedagogicznego z rodzicami w tej sprawie. 

Nauczyciel pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami, dzieci nie potrzebują mieć przy sobie telefonów. 

6. W dniu 19.11.2022 Rada Rodziców chciałaby zorganizować bal absolwentów naszej szkoły z okazji 

jubileuszu szkoły. Wstępnie ustalono, że bal będzie zorganizowany w Teatrze MUZA VARIETE. 

Zaplanowane są przeróżne atrakcje i wspólna wspaniała zabawa. Cena biletów wstępu będzie uzależniona od 

ceny jaką za konsumpcję zaproponuje nam Teatr Muza Variete. Rada Rodziców planuje w trakcie balu 

zebrać kwotę na bieżące działania Rady Rodziców oraz na organizację jubileuszu 75lecia naszej szkoły. 

 

Zebranie zakończyło się ok. godziny 18.30. 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w przyszłym miesiącu 26.10.2022 roku, będzie to Zebranie 

Plenarne Rady Rodziców. 

                                                                                                                       Protokół sporządziła 

Księgowa Rady Rodziców 

Dorota Czerwińska 


