
Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 

 

 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 27.03.2019r. Rozpoczęcie 

zebrania nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób z grona Rady Rodziców 

oraz Pani Dyrektor Joanna Torbińska. W głosowaniu brało udział  11 osób. 

 

 

Plan spotkania był następujący: 

 

 powitanie i otwarcie zebrania 

 sprawozdanie z ostatniego zebrania Rady Rodziców - Pani Wioletta Adamiak, sekretarz 

 przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców za bieżący okres, stan na  

            28.02.2019 – Pani Dorota Czerwińska, księgowa 

 bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanna Torbińska 

 bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców: 

- omówienie kwestii związanych z pomocą dla Ani Kubiak – podsumowanie zbiórek, propozycje  

  kolejnych działań 

- wymiana rolet, malowanie korytarza na parterze, podest – omówienie dotychczasowych działań 

- kiermasze ciast na rzecz Rady Rodziców – podsumowanie (Dorota Czerwińska – dane  

  finansowe) 

- omówienie spraw związanych z imprezami szkolnymi: piknik rodzinny 

- warsztaty profilaktyczno – rozwojowe dla uczniów SP5 – plan/realizacja w II półroczu 

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

 wystąpienia indywidualne uczestników zebrania 

 dyskusja i wolne wnioski 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał 

 zakończenie zebrania 

 

Najważniejsze bieżące sprawy organizacyjne RR: 

 

01.06.2019 odbędzie się Piknik Rodzinny. Impreza połączona zostanie z obchodami Dnia Dziecka. 

Koordynatorem akcji jest Pan Adam Ciećkowski. Ustalone zostało, ze do 15.04.2019r. 

poszczególne klasy powinny zadeklarować swój pomysł na aktywność podczas Pikniku. Klasa VB 

zgłosiła już chęć udziału w pracach organizacyjnych, takich jak noszenie i ustawianie ławek. 

Dyrekcja wystąpi dodatkowo z pismem do Rady Osiedla z prośbą o wsparcie organizacyjne. 

 

 

Sprawy bieżące Dyrekcji: 

 

W ostatnim czasie wykonanych zostało wiele prac remontowych takich jak: remont sali 107, 

wykonanie podestu na korytarzu na I piętrze, wymiana rolet w 7 klasach, pomalowanie korytarza na 

parterze. Zamówione zostały również krzesła i ławki do sali 309 oraz zakupione  dywany na 

korytarz na parterze i do świetlicy. 

 

Przed kolejnym, planowanym zebraniem z wychowawcami w dniu 03.04.2019r. planowane jest 

przeprowadzenie licytacji fantów oraz równocześnie zorganizowanie kiermaszu. Pozyskane środki 

zostaną przeznaczone na rzecz potrzebującej uczennicy Ani Kubiak. 

 



Dyrekcja zaapelowała do rodziców o zapewnienie opieki dzieciom podczas planowanego strajku 

nauczycieli. 

 

W dniach 8,9,10.04.2019r. odbędą się rekolekcje. 

 

Poruszona została kwestia zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego. Do przemyślenia 

pozostaje kwestia czy nadal będą to książki czy inne upominki oraz jaka kwota zostanie 

przeznaczona z konta RR. 

 

 

 

 

 W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

 

 

Uchwała nr 13/2019 

 

Na wniosek Pana Artura Kutwin z konta RR przeznaczono środki na rzecz klasy IIC. Są to należne 

fundusze w kwocie 666,96zł.  za zajęcie I miejsca za zbiórkę makulatury w roku 2017/2018, 

fundusz gwarantowany za rok 2017/2018 oraz  Piknik Rodzinny w ubiegłym roku szkolnym. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 14/2019 

 

Na wniosek Pani Joanny Łukasik przeznaczona została kwota 100zł. z konta RR na przejazd 

uczniów klasy IB do teatru lalek w Słupsku. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 15/2019 

 

Na wniosek rodziców klasy VIIIA z konta RR przeznaczone zostaną środki w kwocie 689zł  

z funduszu gwarantowanego za lata 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017 oraz za ubiegłoroczny 

Piknik Rodzinny. Przekazana kwota pozostanie do dyspozycji klasy VIIIA. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 16/2019 

 

Na wniosek Pani Justyny Mlazgi podjęto decyzję o pokryciu kosztów z konta RR za zajęcia 

tenisowe w kwocie 423zł.  Spełniony został warunek dotyczący 100% wpłaty w klasie IVA  

na rzecz RR. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

 



 

Uchwała nr 17/2019 

 

Na wniosek Pani Grażyny Śmierzewskiej oraz Pani Doroty Grundkowskiej podjęta została decyzja 

o dofinansowaniu zakupu nagród książkowych dla laureatów Ogólnopolskiego konkursu UNICEF 

– Marzenia Dzieci Świata w kwocie 300zł. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

Uchwała nr 18/2019 

 

Na wniosek rodziców klas VIII oraz klas III Gimnazjum przeznaczona została kwota 1000zł z konta 

RR jako dofinansowanie do organizacji balu ośmioklasisty i gimnazjalisty, który odbędzie się 

07.06.2019r. na terenie szkoły. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

Uchwała nr 19/2019 

 

Na wniosek Pani Justyny Śmideckiej podjęta została decyzja o sfinansowaniu przez RR warsztatów 

dla klas 3 i 6 SP. Pani Dyrektor wyznaczy termin – nasza propozycja maj 2019. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

Uchwała nr 20/2019 

 

Na wniosek Pana Artura Kutwin podjęta została decyzja o przekazaniu kwoty  2500zł na nagrody 

na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas 4-8 SP. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 osób, 1- wstrzymała się od głosu. 

Uchwała przyjęta większością głosów. 

 

 

 

Uchwała nr 21/2019 

 

Na wniosek Pani Justyny Śmideckiej podjęta została decyzja o zakupie bonów do księgarni, jako 

nagrody na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas 4-8 SP. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób , 1- wstrzymała się od głosu, 1 osoba była przeciw. 

Uchwała przyjęta większością głosów. 

 

 

 

 

 



 

UWAGA – dotyczy uchwały 20/2019 oraz 21/2019 - RR wnioskuje o wręczanie uczniom 

nagrodzonym listu gratulacyjnego z informacją, kto współfinansuje nagrody dla uczniów  

na zakończenie roku szkolnego. 

 

 

 

Uchwała nr 22/2019 

 

Na wniosek Pani Justyny Śmideckiej podjęta została decyzja dotycząca  podziału środków, które 

zostaną zebrane podczas tegorocznego Pikniku Rodzinnego w czerwcu 2019r. Wniosek jest taki aby 

podział pozostał jak w roku ubiegłym, tj. 80% do dyspozycji klas, 20% do dyspozycji RR. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 osób , 1- wstrzymała się od głosu. 

Uchwała przyjęta większością głosów. 

 

 

 

Zebranie zakończyło się ok. godziny 19.30 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane zostało na dzień 07.05.2019r. o godz. 16.30. 

 

 

 

Protokół sporządziła 

Sekretarz Rady Rodziców 

Wioletta Adamiak 

 

 

 

 

 

 

 

 


