
Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 

Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 18.09.2019r. Rozpoczęcie 

zebrania nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób z grona Rady Rodziców. 

3 osoby opuściły zebranie RR przed rozpoczęciem głosowania. W głosowaniu brało udział  10osób. 

 

Plan spotkania był następujący: 

 powitanie i otwarcie zebrania; 

 sprawozdanie z ostatniego zebrania Prezydium Rady Rodziców z dnia 17.07.2019r.  

            - Pani Maria Pelc; Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców; 

 przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców za bieżący okres, aktualny stan  

           - Pani Dorota Czerwińska, księgowa RR; 

 bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanny Torbińskiej; 

 bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców: 

- przedstawienie i omówienie ramowego preliminarza budżetu Rady Rodziców; 

- zmiany w Regulaminie Rady Rodziców – przedstawienie, omówienie; 

- konkursy organizowane lub współorganizowane przez Radę Rodziców w roku szkolnym   

  2019/2020 - „Przyjaciel Szkoły”; „Na najlepszego skarbnika”; „Zbieramy makulaturę –  

  oszczędzamy las” - omówienie i zatwierdzenie regulaminów; 

- zatwierdzenie programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020; 

- omówienie kalendarza roku szkolnego 2019/2020 – opinia Rady Rodziców; 

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

 bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020, w tym: 

 - wystąpienia indywidualne uczestników zebrania; 

 - dyskusja i wolne wnioski; 

 - rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał; 

 zakończenie zebrania. 

 

Sprawy bieżące Dyrektora Szkoły, Pani Joanny Torbińskiej: 

- przekazany został do zaopiniowania kalendarz roku szkolnego 2019/2020; 

- przekazano terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020; 

- przekazano stany klas z podziałem uczniów na dziewczynki i chłopców; 

- zaproponowano kontynuację konkursu na zbiórkę największej ilości makulatury w roku szkolnym 

2019/2020; 



- została przekazana krótka informacja w sprawie programu m-Legitymacja, szczegóły zostaną 

przekazane na przełomie 10/11.2019r.; 

- przekazano informacje na temat zasad bezpieczeństwa – pismo MEN; 

- przekazano informacje od pielęgniarki szkolnej dotyczące zakupu przez Radę Rodziców 

szczoteczek do fluoryzacji uczniów klas I-VI; 

- przekazane zostały propozycje poszczególnych nauczycieli do preliminarza wydatków Rady 

Rodziców w roku szkolnym 2019/2020; 

- przedstawiono propozycję aktualizacji programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 

2019/2020 - na podstawie ewaluacji pracy w poprzednim roku szkolnym; 

- przekazano informacje na temat wizyt astronautów i braku realizacji na dzień dzisiejszy  

i informację o propozycji organizatorów; 

- Pani Dyrektor wnioskowała o wydanie opinii przez Radę Rodziców w sprawie dorobku 

zawodowego Pani Karoliny Bartoszewicz, w związku z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela 

kontraktowego 

- poinformowano o realizacji zadania – plac zabaw dla najmłodszych uczniów szkoły; 

- przekazano propozycję dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z ceramiki organizowanych w naszej 

szkole przez Panią B. Orlikowską – oferta obejmuje 4 godz. zajęć w miesiącu po 60 min., opłata 

120 zł za m-c, 1 w m-cu dziecko przynosi swoje 2 skończone prace; 

- przekazano informację o kontynuacji programu ”Zdrowo jesz- lepiej żyjesz” w postaci lekcji 

prowadzonych przez dietetyków oraz o kampanii na temat ”Nie wrzucaj śmieci do sieci”; 

-  przekazano informacje o rozpoczęciu współpracy z Klubem Tenisa Stołowego. 

 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

 

Uchwała nr 56/2019 

Na wniosek Pani Dyrektor, Joanny Torbińskiej pozytywnie został zaopiniowany Kalendarz roku 

szkolnego 2019/2020 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób.  

 

Uchwała nr 57/2019 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Justyny Śmideckiej pozytywnie została 

zaopiniowana kontynuacja konkursu szkolnego na najlepszego skarbnika oraz na zbiórkę 

największej ilości makulatury na rok szkolny 2019/2020. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

 



Uchwała nr 58/2019 

Na wniosek Pani Dyrektor, Joanny Torbińskiej pozytywnie zaopiniowano propozycję aktualizacji 

programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020 na podstawie ewaluacji pracy 

w poprzednim roku szkolnym.  

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 59/2019 

Na wniosek Pani Dyrektor, Joanny Torbińskiej pozytywnie zaopiniowano dorobek zawodowy Pani 

Karoliny Bartoszewicz, w związku z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.  

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 60/2019 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Justyny Śmideckiej poparto inicjatywę 

przeprowadzenia w szkole w roku szkolnym 2019/2020 kampanii na temat stosownego ubioru 

szkolnego. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 61/2019 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Justyny Śmideckiej i za zgodą Pani Beaty 

Krzyżanowskiej-Rozmus oraz Pani Anny Popowicz została podjęta uchwała o uzupełnienie składu 

Prezydium Rady Rodziców o 2 osoby: 

1. Beata Krzyżanowska-Rozmus (klasa IVA)– Członek 

2. Anna Popowicz (Klasa IA) – Sekretarz Rady Rodziców 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 62/2019 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Justyny Śmideckiej utrzymano składkę na Radę 

Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 60 zł za dziecko wraz ze zniżką o 10 zł za każde 

kolejne dziecko. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 63/2019 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Justyny Śmideckiej Rada Rodziców wystąpi  

z pismem intencyjnym do Rady Osiedla Morskie KSM Na Skarpie o wspólne organizowanie 

Pikniku szkolnego i osiedlowego w dniu 30 maja 2020r. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 



Uchwała nr 64/2019 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Justyny Śmideckiej ustalono kontynuację 

sprzedaży ciast podczas kiermaszu szkolnego. Pieniądze z kiermaszu ciast zostaną przeznaczone na 

realizację zadań Rady Rodziców. 

Ustalono terminy kiermaszu na: 30.09.2019, 28.10.2019, 25.11.2019, 27.01.2020, 30.03.2020 

Kiermasz 30.09.2019r – klasy 7c, 5c, 2b 

Kiermasz 28.10.2019r – klasy 3c, 3a, 6a 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 65/2019 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Justyny Śmideckiej przekazana zostanie kwota 

100zł na zakup wiązanki do Pokoju Nauczycielskiego w związku z dniem Komisji Edukacji 

Narodowej 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób 

 

Uchwała nr 66/2019  

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Justyny Śmideckiej uwzględniono zmiany 

w Regulaminie Rady Rodziców wskazane protokołem z zebrania Prezydium Rady Rodziców z dnia 

17.07.2019r 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 67/2019 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Justyny Śmideckiej uwzględniono zmiany  

w Regulaminach konkursów na najlepszego skarbnika, zbiórka makulatury w roku szkolnym 

2019/2020 – aktualizacja terminów rozstrzygnięcia konkursów, ilości klas biorących udział. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 68/2019 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Justyny Śmideckiej podtrzymano kontynuację 

warsztatów dla uczniów klas 3 i 6 organizowanych przez tą samą firmę co w II półroczu 

poprzedniego roku szkolnego. Warsztaty odbędą się jeden raz w roku szkolnym 2019/2020, w I 

półroczu. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 69/2019 

Na wniosek Pani Dyrektor, Joanny Torbińskiej, Rada Rodziców wystąpi z pismem do Szkoły 



Plastycznej w Koszalinie i Instytutu Wzornictwa na Politechnice Koszalińskiej o możliwość 

namalowania symbolu UNICEF na wyznaczonej ścianie w Szkole. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 70/2019 

Na wniosek przedstawicieli klasy IVA (byłej IIIB), zostanie wypłacona kwota 258,00 zł - 30% 

z funduszu gwarantowanego za lata 2016/2017 i 2017/2018. Kwota zostanie wypłacona w ramach 

posiadanych przez Radę Rodziców środków. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 71/2019 

Na wniosek przedstawicieli klasy VE (byłej IVE) zostanie wypłacona kwota 270,00 zł - 30% 

z funduszu gwarantowanego na bieżące potrzeby klasy. Kwota zostanie wypłacona w ramach 

posiadanych przez Radę Rodziców środków. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 72/2019 

Na wniosek przedstawicieli klasy IIA (byłej IA) zostanie wypłacona kwota  279,00 zł - 30%  

z funduszu gwarantowanego oraz kwota 65,00 zł – 80 % z pikniku szkolnego w roku 2018/2019 

łączna kwota 344,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klasy oraz uzupełnieni 

funduszy na wycieczkę klasową. Kwota zostanie wypłacona w ramach posiadanych przez Radę 

Rodziców środków. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 73/2019 

Na wniosek przewodniczącego klasowej rady rodziców klasy VIA (byłej VA) zostanie wypłacona 

kwota 165,00 zł - 30% z funduszu gwarantowanego oraz kwota 236,00 zł – 80 % z pikniku 

szkolnego w roku 2018/2019 i nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie Zbiórki makulatury 

 w roku szkolnym 2018/2019 w kwocie 100,00 zł, łączna kwota 501,00 zł zostanie przekazana na 

bieżące potrzeby uczniów. Kwota zostanie wypłacona w ramach posiadanych przez Radę Rodziców 

środków. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 74/2019 

Na wniosek wiceprzewodniczącej klasowej rady rodziców klasy IIIA (byłej IIA) zostanie 



wypłacona kwota 294,00 zł - 30% z funduszu gwarantowanego oraz kwota 459,00 zł – 80 %  

z pikniku szkolnego w roku 2018/2019 i nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie Zbiórki 

makulatury w roku szkolnym 2018/2019 w kwocie 120,00 zł oraz za zajęcie I miejsca w konkursie 

na najlepszego skarbnika w roku szkolnym 2018/2019 w kwocie 200,00 zł, łączna kwota 1.073,00 

zł zostanie przekazana na wycieczkę klasową uczniów. Kwota zostanie wypłacona w ramach 

posiadanych przez Radę Rodziców środków. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 75/2019 

Na wniosek przedstawicieli klasy IIB (byłej IB) zostanie wypłacona kwota 387,00 zł - 30%  

z funduszu gwarantowanego oraz kwota 356,00 zł – 80 % z pikniku szkolnego w roku 2018/2019 

łączna kwota 734,00 zł zostanie przekazana na wycieczkę klasową uczniów. Kwota zostanie 

wypłacona w ramach posiadanych przez Radę Rodziców środków. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 76/2019 

Na wniosek skarbnika klasy VA (byłej IVA) zostanie wypłacona kwota 188,00 zł – 80 % z pikniku 

szkolnego w roku 2018/2019 oraz za I miejsce w konkursie na najlepszego skarbnika w roku 

szkolnym 2018/2019 w kwocie 200,00 zł, łączna kwota 388,00 zł zostanie przekazana na bieżące 

potrzeby uczniów. Kwota zostanie wypłacona w ramach posiadanych przez Radę Rodziców 

środków. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 77/2019 

Na wniosek przedstawicieli rady klasowej rodziców uczniów klasy VIIC (byłej VIC) zostanie 

wypłacona kwota 189,00 zł – 80 % z pikniku szkolnego w roku 2018/2019 oraz za I miejsce  

w konkursie na najlepszego skarbnika w roku szkolnym 2018/2019 w kwocie 200,00 zł, łączna 

kwota 389,00 zł zostanie przekazana na bieżące potrzeby uczniów. Kwota zostanie wypłacona  

w ramach posiadanych przez Radę Rodziców środków. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Zebranie zakończyło się ok. godziny 20.00. 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w przyszłym miesiącu w ustalonym terminie. 

                                                                                                                       Protokół sporządziła 

Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców 

Maria Pelc 


