
Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 
 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 29.09.2020 r. Rozpoczęcie zebrania 

nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób z grona Rady Rodziców.  W trakcie 

głosowania podczas zebrania salę opuściła 1 osoba i w głosowaniu brało udział  9 osób. 

 

Plan spotkania był następujący: 

• powitanie i otwarcie zebrania 

• protokół z głosowań online Prezydium Rady Rodziców SP Nr 5 im, UNICEF w Koszalinie, które 

odbyły się w terminie od 29.09.2020 do 25.08.2021 – odczytała Pani Dorota Czerwińska 

• przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców za bieżący okres, aktualny stan, Pani Dorota 

Czerwińska, księgowa 

• bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanna Torbińska 

• bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022: 

      - zatwierdzenie terminarza zebrań Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 

- omówienie i zatwierdzenie regulaminów konkursów prowadzonych w roku szkolnym 2021/2022 

- zatwierdzenie wysokości i zasad obniżenia składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 

2021/2022 

- wybór i zatwierdzenie osób wybranych w drodze głosowania w celu uzupełnienia Prezydium Rady 

Rodziców 

- w związku z okresem Covidu i ograniczonymi możliwościami spotykania się przedłużono kadencję 
Rady Rodziców na bieżący rok szkolny 2021/2022 

• omówienie kalendarza roku szkolnego 2021/2022 – opinia Rady Rodziców 

• omówienie wniosków i podjęcie uchwał 

• zakończenie zebrania 

 

Sprawy bieżące Dyrekcji: 

- przedstawiony został do zaopiniowania kalendarz roku szkolnego 2021/2022, 

 - przekazano terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 

- przekazano informacje na temat zasad bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem COVID 19 

- przekazano informacje od pielęgniarki szkolnej w sprawie fluoryzacji  

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

pracy szkoły w roku 2021/2022 

- przedstawiono propozycje sposobu aktualizacji programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 

2021/2022  

- przekazano informacje o kontynuacji współpracy z Klubem Tenisa Stołowego (treningi w SP Nr 5 w 

Koszalinie) 

- przekazano informacje w sprawie dodatkowych godzin z j. polskiego i matematyki do wykorzystania przez 

nauczycieli do końca grudnia 2021 

 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

Uchwała nr 13/2021 

Na wniosek Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej podjęto uchwałę w związku z panującą sytuacją 

epidemiologiczną o przedłużeniu kadencji Rady Rodziców w obecnym składzie na bieżący rok szkolny 

2021/2022  

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

 



Uchwała Nr 14/2021 

Na wniosek przewodniczącej Rady Rodziców Justyny Śmideckiej dokonano uzupełnienia składu Prezydium 

Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2021/2022 w osobach , jak następuje:  

− stanowisko Członka Prezydium Rady Rodziców objęła Pani Anna Kube 

− stanowisko Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców objął Pan Marcin Zwoliński 

− stanowisko Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej objęła Pani Monika Cieślińska 

− stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej objął Pan Krzysztof Markowski 

Za przyjęciem uchwały było 9 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Uchwała Nr 15/2021 

Na wniosek Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej został pozytywnie zaopiniowany kalendarz roku szkolnego 

2021/2022. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 16/2021 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców Justyny Śmideckiej poddano pod głosowanie przyjęcie 

kalendarza spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 

Za przyjęciem uchwały głosował 10 osób. 

 

Uchwała Nr 17/2021 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców Justyny Śmideckiej poddano pod głosowanie przyjęcie  oferty 

firmy fotograficznej FOTON, na wykonanie zdjęć klasowych w roku szkolnym 2021/2022. Oferta została 

przyjęta i zostanie zarekomendowana rodzicom za pośrednictwem wychowawców klas. Skarbnicy klasowi 

zostaną zobowiązani do zapłaty za wykonane zdjęcia. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała nr 18/2021 

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 było 10 osób. 

 

Uchwała nr 19/2021 

Na wniosek przedstawicieli klasy VA SP Nr. 5 zostanie wypłacona kwota 200,00zł za zajęcie I miejsca w 

konkursie „Na najlepszego skarbnika” w roku szklonym 2020/2021 (klasa IVA).  

Za przyjęciem uchwały było 9 osób. 

 

 



Uchwała nr 20/2021 

Na wniosek Pań nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej zostaną przydzielone środki finansowe w 

wysokości 150zł na zakup nagród w konkursie plastycznym „Pluszowy Miś”. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała 21/2021 

Na wniosek Pań nauczycielek zostaną przydzielone środki finansowe w wysokości 150zł na zakup nagród w 

III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sport w mojej rodzinie”. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Uchwała Nr 22/2021 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców Justyny Śmideckiej poddano pod głosowanie utrzymanie bez 

zmian i pozostawienie w formie niezmienionej regulaminów konkursu „Na najlepszego Skarbnika”, oraz 

„Przyjaciel Szkoły”. 

Za przyjęciem uchwały było 10 osób. 

 

Informacje dodatkowe wynikające z wystąpień indywidualnych i dyskusji: 

1. Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie przystąpienie SP Nr 5 w Koszalinie do realizacji 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w zakresie rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez 

promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowych wydawnictw do biblioteki 

szkolnej. 

  

Zebranie zakończyło się ok. godziny 18.30. 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w przyszłym roku szkolnym w ustalonym terminie. 

                                                                                                                       Protokół sporządziła 

Księgowa Rady Rodziców 

Dorota Czerwińska 


