
Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 
 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie,  

tj. 05.12.2018 r. Rozpoczęcie zebrania nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyły 21 

osób z grona Rady Rodziców oraz Pani Dyrektor Joanna Torbińska. 

 

Plan spotkania był następujący: 

 

 powitanie i otwarcie zebrania 

 sprawozdanie z ostatniego zebrania Rady Rodziców - Pani Wioletta Adamiak, 

sekretarz 

 sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców za rok szkolny 

2017/2018  - Pani Agnieszka Łagoda 

 przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców za bieżący okres, stan na 

30.11.2018 – Pani Dorota Czerwińska, księgowa 

 bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanny Torbińskiej 

 bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców: 

- kiermasz ciast na rzecz Rady Rodziców – podsumowanie sprzedaży w dniu 

26.11.2018r. 

- warsztaty Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa dla klas III i VII SP oraz 

rodziców – wnioski, ocena, rozmowa 

- malowanie korytarza (Pani Karolina Asanowicz) 

- omówienie spraw związanych z imprezami szkolnymi: zabawy karnawałowe 

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

 wystąpienia indywidualne uczestników zebrania 

 dyskusja i wolne wnioski 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał 

 zakończenie zebrania 

 

Bieżące sprawy poruszone przez Panią Dyrektor: 

 

- Próbny egzamin ośmioklasistów – szczegóły i harmonogram zostaną przekazane na zebraniach 

klasowych przez wychowawców klas. 

 

- W naszej szkole przeprowadzona została kontrola sanepidu. Wyniki kontroli bez zaleceń. 

 



- Poinformowano o wejściu w życie  zmiany rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. W związku z powyższym Dyrekcja zwróciła 

się z prośbą o zaopiniowanie aktualnie funkcjonującego rozkładu przerw międzylekcyjnych w 

szkole. 

 

- Poinformowano o sukcesie uczennic Julii Ciesielskiej oraz Nikoli Domańskiej w konkursie pieśni 

patriotycznej i udziale w koncercie laureatów w CK105. 

 

- Poinformowano o gościnie delegacji uczniów z Litwy, Rumunii i Włoch w dniach 3-7. 12.2018 r. 

 

- Poinformowano o wyposażeniu klas w meble i rzutnik oraz planowanych dalszych zakupach. 

 

W dalszej części spotkania przekazano informację o uzyskaniu z kiermaszu ciast organizowanym w 

miesiącu listopadzie kwotę: 477,20 zł. Kolejny kiermasz zaplanowany został na dzień 17.12.2018 r. 

 

 

 W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

 

Uchwała nr 77/2018 

Na wniosek wynikający ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium Prezydium 

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Koszalinie za rok szkolny 2017/2018 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 78/2018 

Na wniosek Pani Marty Jagiełłowicz oraz Pana Andrzeja Karaska przyznane zostało 

dofinansowanie do nagród w szkolnym konkursie „Józef Piłsudski – życie i działalność” dla 

uczniów klas VI-VIII SP nr 5 w kwocie 50zł. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 79/2018 

Na wniosek Pani Beaty Małkowskiej przyznane zostało dofinansowanie do I Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego „Sport w mojej rodzinie” w kwocie 300 zł. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 80/2018 

 

Na wniosek Dyrekcji pozytywnie zaopiniowany został aktualny rozkład przerw międzylekcyjnych 

w SP nr 5 im. Unicef w Koszalinie. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

Zebranie zakończyło się ok. godziny 19.00 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane zostało na dzień 16.01.2019 r. o godz. 16.30. 

 

Protokół sporządziła 

 Sekretarz Rady Rodziców 

Wioletta Adamiak 

 

 

 


