
Protokół z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. 

UNICEF w Koszalinie 

 

 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie tj. 09.05.2018r. 

Początek zebrania godzina 17.00. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób z grona Rady 

Rodziców, z czego jedna osoba opuściła zebranie przed rozpoczęciem głosowania. 

 

 

Plan spotkania był następujący: 

 

- powitanie i otwarcie zebrania 

- sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 09.04.2018r. - Pani Wioletta Adamiak, sekretarz 

- przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców – Pani Dorota Czerwińska, księgowa 

- bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanny Torbińskiej 

- bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców: 

- omówienie kwestii związanych z tworzeniem klas profilowanych na poziomie klasy IV SP – w 

korespondencji z wnioskami Rady Rodziców do Pani Dyrektor zawartej  

w protokole z dn. 09.04.2018; 

- zajęcia / warsztaty edukacyjne dla uczniów SP5 w roku szkolnym 2018/2019  

– omówienie możliwości współpracy Szkoła – Rada Rodziców; 

- Piknik Rodzinny (09.06.2018) – omówienie konkretnych aktywności  

i możliwego wsparcia od Rady Rodziców, w miarę możliwości w spotkaniu weźmie udział Pan Jacek 

Czarnota (koordynator działań związanych  

z organizacją Pikniku z ramienia szkoły); 

- rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie jakie wpłynęły do Rady Rodziców; 

- wystąpienia indywidualne uczestników zebrania 

- dyskusja i wolne wnioski 

- rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał 

- zakończenie zebrania 

 

    Z uwagi na to, że już od początku zebrania zaszczycił grono Rady Rodziców swoją obecnością Pan Jacek 

Czarnota, wszelkie sprawy wymagające konsultacji w organizacji Pikniku zostały omówione jako pierwsze. 

Ustalono miejsce Pikniku oraz wstępnie stanowiska dla poszczególnych atrakcji. Ustalony został wstępnie 

harmonogram występów. Piknik rozpocznie się o godzinie 9.00. Z powodów organizacyjnych zrezygnowano 

z ustawienia sceny. Zaproponowano, aby wydłużyć termin zgłoszeń do występów pod hasłem „Talent Show” 

do 17.05.2018r. i przedstawić propozycję na zebraniach klasowych w dniu 16.05.2018r. W sprawie 

dofinansowania do organizacji Pikniku zostanie wystosowane pismo do Rady Osiedla. Powołany został  

Komitet  Organizacyjny z grona Rady Rodziców do współpracy z Panem Jackiem Czarnotą. 

 

  

Skład Komitetu Organizacyjnego: 

Pani Justyna Śmidecka 

Pani Maria Pelc 

Pan Piotr Iwat 

 

Ustalono, że Rada Rodziców przygotuje swoje stanowisko, z atrakcjami skierowanymi do uczestników 

Pikniku (losy pozyskane przez Radę Rodziców). 

 

Ponadto ustalone zostało, że utworzone zostanie stanowisko do obsługi „fotobudki”, na którym będą pełnić 

dyżury wyznaczone osoby z grona Rady Rodziców. 

 

 

 



Wstępnie zadeklarowane zostały następujące przedziały czasowe: 

 

od godz. 9.00 do godz. 9.30 – Pani Maria Pelc + Pani Ewa Ciuła 

od godz. 9.30 do godz. 10.00 – Pani Justyna Śmidecka + Pani Dorota Czerwińska 

od godz. 10.00 do godz. 10.30 – Pani Joanna Żmuda + vacat 

od godz. 10.30 do godz. 11.00 – Pan Artur Kutwin + Pani Urszula Szczepaniuk 

od godz. 11.00 do godz. 11.30 – vacat + vacat 

od godz. 11.30 do godz. 12.00 – vacat + vacat 

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do przedstawicieli trójek klasowych o zgłoszenie się 5 osób do 

pełnienia 30 minutowego dyżuru na stoisku Rady Rodziców w dniu Pikniku w ww. godzinach, 

oznaczonych jako „vacat”. Zgłoszenia można dokonać przesyłając wiadomość na adres e-mail: 

radarodzicowsp5@interia.pl 

 

W dalszej części zebrania realizowane były poszczególne punkty zawarte  

w porządku. 

 

Z uwagi na nieobecność Pani Dyrektor Joanny Torbńskiej i brak zastępstwa pozostałej Dyrekcji, bieżące 

informacje Dyrektora Szkoły zostały odczytane przez Panią Justynę Śmidecką.  

 

 

 W trakcie spotkania rozpatrzone zostały wnioski oraz w wyniku głosowania podjęte zostały uchwały: 

 

 

Uchwała 35/2018 

 

Na wniosek Pani Aliny Sieniawskiej podjęta została decyzja o dofinansowaniu w kwocie 200 zł. z puli 

dyrektorskiej  na koncie Rady Rodziców do wyjazdu grupy dziewcząt z klasy V oraz VI do Sławoborza  w 

dniu 18.05.2018r. na zawody sportowe. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała 36/2018 

 

Na wniosek Pani Beaty Kling podjęta została decyzja o dofinansowaniu z konta Rady Rodziców imprezy pt. 

„Wykopki”, która odbędzie się w dniu 22.06.2018r w kwocie 150zł. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała 37/2018 

 

Wniosek Pani Doroty Grundkowskiej o dofinansowanie do imprezy szkolnej „Gramy w piłkę ręczną – zabawy 

sportowe” w kwocie 300zł został odrzucony. 

Decyzja podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała 38/2018 

 

Na wniosek Pana Piotra Iwat podjęto decyzję o dofinansowaniu z konta Rady Rodziców do imprezy szkolnej 

„Gramy w piłkę ręczną – zabawy sportowe” w kwocie 200zł. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała 39/2018 

 

Wniosek Pani Beaty Kling o dofinansowanie z konta RR do konkursu „Wybieramy zdrowie”, który odbędzie 

się 28.05.2018r. w kwocie  300zł został odrzucony. 

Decyzja podjęta jednogłośnie. 



Uchwała 40/2018 

 

Przyjęto wniosek Pana Artura Kutwin dotyczący dofinansowania do konkursu „Wybieramy zdrowie” w kwocie  

300zł z puli dyrektorskiej z konta Rady Rodziców. Konkurs będzie odbywał się o Puchar Dyrektora Szkoły z 

tego powodu dofinansowanie powinno być pokryte z tych zasobów finansowych. W przypadku pozytywnego 

zaopiniowania przez Dyrekcję, Rada  Rodziców jednogłośnie wyraża zgodę na przekazanie  

w/w kwoty na wspomniany konkurs. 

 

 

 

Informacje dodatkowe, wynikające z wystąpień indywidualnych i dyskusji: 

 

1.  Podpisany został Regulamin Rady Rodziców 

 

2. Poruszona została kwestia warsztatów tematycznych dla dzieci i rodziców. Realizacja projektu 

przewidziana została na rok szkolny 2018/2019. Na stronie internetowej Rady Rodziców naszej szkoły, w 

zakładce Rada Rodziców, zostanie zamieszczona informacja o proponowanych warsztatach do wyboru. 

Prośba Rady Rodziców do Pani Dyrektor o przekazanie informacji dla nauczycieli, aby wspomnieli 

również o tym wstępnie na najbliższych zebraniach klasowych. 

 

3.  Poruszona została kwestia zamówienia podestu do wystąpień w sali gimnastycznej. Wstępnie zostały 

przedstawione przez Pana Piotra Iwat oferty.  Ustalono, że na zebranie Rady Rodziców w kolejnym terminie 

(06.06.2018) Pan Piotr Iwat doprecyzuje trzy pozyskane oferty w zakresie: możliwość realizacji zamówienia 

wg parametrów przedstawionych przez Panią Dyrektor, cena, posiadane certyfikaty lub ich brak, termin 

realizacji. Po zebraniu tych ofert Rada Rodziców przedstawi je Pani Dyrektor do dalszej dyskusji w celu 

podjęcia decyzji o ewentualnym zakupie. 

 

4.  30.05.2018r. o godz. 10.00 przewidziane jest obdarowywanie uczniów lodami z okazji Dnia Dziecka. 

Osoby odpowiedzialne za sprawną organizację to: Pan Piotr Iwat oraz Pani Ewa Ciuła + rodzic z klasy VIIA. 

 

 

 

Zebranie zakończyło się o godz. 19.15 

 

Kolejne spotkanie planowane jest na 06.06.2018r. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła 

sekretarz  Rady Rodziców 

Wioletta Adamiak 

 

 

 

 

 


