
Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 

 

Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 16.01.2019 r. Rozpoczęcie zebrania 

nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 18 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 

 przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców za bieżący okres, stan na 31.12.2018 – Pani 

Dorota Czerwińska, księgowa 

 bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanny Torbińskiej 

 bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców: 

- kiermasz ciast na rzecz Rady Rodziców – plan na 2019 rok, podsumowanie sprzedaży w grudniu 

- omówienie spraw związanych z imprezami szkolnymi: Walentynki 

- 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 poruszone przez Panią Dyrektor: 

 

- Poinformowano o zbliżającym się zakończeniu pierwszego semestru oraz o najbliższych zebraniach  

z wychowawcami 

 

- Dokonano podsumowania pierwszego półrocza 

 

- Poinformowano o kontroli w SP nr 5, która została przeprowadzona przez UM w Koszalinie. Wyniki 

kontroli są pozytywne. 

 

- Podany  został termin pikniku rodzinnego na dzień 1.06.2019r. Kwestia organizacji imprezy będzie szerzej 

omawiana na kolejnych spotkaniach. 

 

- Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą do RR o pomoc w realizacji projektu dotyczącego budowy podestu. 

 

- Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o sfinansowanie zakupu wykładziny do kącika zabaw dla 

najmłodszych dzieci. 

 

- Pani Dyrektor zwróciła się o pomoc w kwestii wymiany rolet w klasach. 

 

- Pani Dyrektor poprosiła o pomoc w realizacji projektu dotyczącego artystycznego malowania ścian  

w korytarzu na parterze. 

 

- Przedstawione zostały najważniejsze wyróżnienia uczniów w konkursach, które odbyły się w minionym 

roku. 



 

- Przekazano prośbę w imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz uczniów o wsparcie uczennicy klasy 

IIIb Gimnazjum oraz jej rodzinę w trudnej sytuacji życiowej. 

 

 

Najważniejsze bieżące sprawy organizacyjne RR: 

 

- Najbliższy kiermasz ciast zorganizowany zostanie dnia 21.01.2019r. Do upieczenia ciast wytypowane 

zostały następujące klasy: VIIIa, IIIb G, VIIIc, IIc SP 

 

- Kolejny kiermasz ciast zaplanowany został na dzień 25.02.2019r. Do upieczenia ciast wytypowane zostały 

kl. IIIa SP, IIIb G, VIIb, VIa SP 

 

- Rodzice zaproponowali pomoc w sprawie wymiany rolet. Wstępnie potrzebna jest wycena. Może być ona 

wykonana nieodpłatnie przez producenta rolet, firmę z Koszalina. W spawie nieodpłatnej wyceny należy 

kontaktować się z Panią Magdaleną Gryciuk.   

 

- W sprawie pomocy przy malowaniu korytarza na parterze zostaną podjęte dalsze kroki po ustaleniu 

szczegółów dotyczących dokładnego terminu wykonania zadania. 

 

- RR zdecydowała jednogłośnie o niepodejmowaniu działań dotyczących organizacji Walentynek dla 

uczniów naszej szkoły. 

 

- ustalono, że konieczne są zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej z powodu utrudnionego kontaktu  

z przedstawicielami Komisji Rewizyjnej w obecnym składzie. Wstępnie zaproponowano nowy skład 

Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej. Kwestia będzie ostatecznie głosowana na kolejnym 

zebraniu Rady Rodziców. 

 

 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

 

 

Uchwała nr 01/2019 

 

Na najbliższym spotkaniu z wychowcą wystosowany zostanie apel do rodziców klasy III b Gimnazjum  

o wpłaty na konto RR. Decyzją RR 100% wpłat zostanie przekazana na rzecz potrzebującej uczennicy klasy 

IIIb Gimnzjum oraz jej rodziny. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 02/2019 

 

Decyzją RR 100% kwoty zebranej na najbliższym kiermaszu ciast, czyli dnia 21.01.2019r., zostanie 

przekazane na rzecz potrzebującej  uczennicy klasy IIIb Gimnazjum oraz jej rodziny. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 03/2019 

 

Decyzją RR udostępnione zostanie konto RR na poczet wpłat dla potrzebującej uczennicy klasy IIIb 

Gimnazjum oraz jej rodziny. Na zebraniach z wychowawcami wystosowany zostanie apel do wszystkich 

rodziców o dobrowolne wpłaty z dopiskiem „Dla Ani”. 100% dokonanych w ten sposób wpłat zostanie 

przeznaczone na cele związane z leczeniem i rehabilitacją potrzebującej uczennicy. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

 



Uchwała nr 04/2019 

 

Na wniosek Pana Macieja Kaczorowskiego podjęta została uchwała dotycząca dofinansowania do 

wykonania podestu w kwocie 500zł. Jest to wstępna propozycja. Po przedstawieniu konkretnych kosztów 

związanych z realizacją projektu Rada Rodziców podejmie decyzję o dalszym finansowaniu. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 05/2019 

 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Justyny Śmideckiej, podjęta została uchwała dotycząca 

całkowitego sfinansowania z konta RR zakupu wykładziny o wymiarach 3m x 4m do kącika zabaw dla 

najmłodszych dzieci. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

 

Zebranie zakończyło się ok. godziny 18.15 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane zostało na dzień 20.02.2019 r. o godz. 16.30. 

 

 

Protokół sporządziła 

 Sekretarz Rady Rodziców 

Wioletta Adamiak 

 

 

 

 

 

 

 

 


