
Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 
 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 12.06.2019 r. Rozpoczęcie 

zebrania nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób z grona Rady Rodziców.  W 

głosowaniu brało udział  8 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, aktualny stan  

– Pani Dorota Czerwińska, księgowa 

• bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanna Torbińska 

• bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców: 

- wybór ubezpieczenia dla uczniów naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020 

- podsumowanie konkursów prowadzonych w roku szkolnym 2018/2019 

• rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał 

• zakończenie zebrania 

 

Sprawy bieżące Dyrekcji: 

- przedstawiony został apel Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty dotyczący dnia 2 września 2019 

r., sprawa dotyczy możliwości zapraszania na rozpoczęcie roku szkolnego kombatantów wojennych 

 - przypomnienie o upominkach dla przyszłych klas I SP z okazji pasowania na ucznia – szczegóły  

zostały zawarte w uchwale nr 30/2019 

- zaproszenie dla Rady Rodziców na uroczystość zakończenia roku szkolnego w dniu 19 czerwca br. oraz 

na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - godziny będą podane na stronie internetowej w sierpniu br. 

- prośba o przekazanie rodzicom klas kończących zaproszenia na uroczystość zakończenia roku szkolnego 

oraz wielkie podziękowania za świetną organizację balu klas kończących szkołę 

- przekazanie informacji, że naszym uczniom zostały przyznane 4 Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za 

wyniki w nauce (w tym: 3 nagrody III stopnia i 1 nagroda II stopnia) 

 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

 

 

 



Uchwała nr 36/2019 

 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców Justyny Śmideckiej poddano pod głosowanie 

przyjęcie oferty firmy ubezpieczeniowej AVIVA na rok szkolny 2019/2020. Oferta została przyjęta 

i zostanie przedstawiona rodzicom za pośrednictwem komunikatora i informacji na stronie 

internetowej szkoły. 

Za przyjęciem uchwały było 7 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Uchwała nr 37/2019 

 

Na wniosek Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej pozytywnie został zaopiniowany wybór 

podręczników na rok szkolny 2019/2020. 

Za przyjęciem uchwały było 7 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Uchwała nr 38/2019 

 

Na wniosek przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego przyznano z konta Rady Rodziców 70 zł na 

akcje pt.: „Wykopki” 

Za przyjęciem uchwały było 7 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Uchwała nr 39/2019 

 
Na wniosek przedstawicieli klas IIIB SP zostanie wypłacona kwota 141,00 zł z tytułu funduszu 

gwarantowanego za bieżący rok szkolny.  

Za przyjęciem uchwały było 7 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Uchwała nr 40/2019 

 

Na wniosek przedstawicieli klasy IVE zostanie wypłacona kwota 351,85 zł w wysokości 80% 

funduszy pozyskanych na tegorocznym Pikniku. 

Za przyjęciem uchwały było 7 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Uchwała nr 41/2019 

 



Na wniosek przedstawicieli klasy VIIIA, 80% kwoty pozyskanej na tegorocznym Pikniku oraz 

kwota z funduszu gwarantowanego z bieżącego roku zostanie przekazana charytatywnie na leczenie 

Ani Kubiak. Łączna kwota to 397,00 zł 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 42/2019 

 

W wyniku głosowania zatwierdzony został  wynik konkursu na zbiórkę makulatury w roku 

szkolnym 2018/2019: 

I miejsce klasa IIA SP – 120 zł 

II miejsce klasa VA SP – 100 zł 

III miejsce klasa IIC SP – 80 zł 

 

Za przyjęciem uchwały było 7 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Uchwała nr 43/2019 

 

W wyniku głosowania zatwierdzony został  wynik konkursu na najlepszego skarbnika w roku 

szkolnym 2018/2019: 

I miejsce ex aequo klasa  IVA SP , VIC SP oraz IIA SP – 200 zł 

II miejsce klasa IIC SP  – 150 zł 

III miejsce klasa IIA SP – 100 zł 

 

Za przyjęciem uchwały było 7 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Zebranie zakończyło się ok. godziny 18.00. 

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

                                                                                                                       Protokół sporządziła 

sekretarz Rady Rodziców 

Wioletta Adamiak 




