
      

Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 

 
  

Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 22.01.2020 r. Rozpoczęcie 

zebrania nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób z grona Rady Rodziców, 

2 usprawiedliwione, oraz Pani Dyrektor Joanna Torbińska. W głosowaniu brało udział 13 osób. 

 

Plan spotkania był następujący: 
 

 powitanie i otwarcie zebrania 

 sprawozdanie z ostatniego zebrania Prezydium Rady Rodziców (z dnia 11.12.2019r.) 

 przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców – stan aktualny na dzień 

31.12.2019r. – Pani Dorota Czerwińska, księgowa 

 bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanna Torbińska 

 bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020, w tym: 

- omówienie wniosków, jakie wpłynęły do Rady Rodziców, 

- sprawy bieżące: rozliczenie zdjęć klasowych, warsztaty profilaktyczno – rozwojowe – ocena, 

wnioski, preliminarz budżetu Rady Rodziców, przyjęcie wpłaty środków ze świetlicy na 

rachunek bankowy RR i inne, 

 wystąpienia indywidualne uczestników zebrania 

 dyskusja i wolne wnioski 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał 

 zakończenie zebrania  

 

 

Sprawy bieżące Dyrektora Szkoły, Pani Joanny Torbińskiej: 

 

- przekazano informację o ostatecznym zakończeniu zbiórki makulatury, 

- przekazano informację o zakupie krzeseł, 

- przekazano informację o piśmie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na temat 

zagrożeń wynikających ze szkodliwości treści w Internecie, 

- przekazano informację o efektach inicjatywy charytatywnej RR, zbierania nakrętek dla Gabrysia, 

- przekazano informację o przeprowadzonych warsztatach profilaktycznych dla klas III i VI 

zorganizowanych dzięki funduszom RR, 

- przekazano informację o planowanych w szkole próbnych egzaminach ósmoklasisty, 

- przekazano informację o wynikach konkursów kuratoryjnych. 

 

 

 



 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

 

 

Uchwała nr 1/2020 
Na wniosek Pani Dyrektor, Joanny Torbińskiej podjęto decyzję o przekazaniu ze środków z puli do 

dyspozycji Dyrektora dodatkowych środków w wys. 1700 zł na zakup krzeseł o których mowa 

w Uchwale nr 86/2019. 
Uchwała podjęta jednogłośnie.  
 

Uchwała nr 2/2020 
Na wniosek Pani Dyrektor, Joanny Torbińskiej podjęto decyzję o dofinansowaniu do kwoty 100zł 

zakupu krzeseł o których mowa w Uchwale nr 86/2019 jeżeli faktura za nie będzie wyższa niż 

4300zł brutto. 
Uchwała podjęta jednogłośnie.  
 

Uchwała nr 3/2020 
Na wniosek Pani Dyrektor, Joanny Torbińskiej podjęto dyskusję nt. możliwości dysponowania 

pieniędzmi rodziców przeznaczonymi na wydatki świetlicy szkolnej.  
Za przyjęciem uchwały było 0 osób. 
Wstrzymała się 1 osoba. 
Przeciwko było 12 osób. 
 

Uchwała nr 4/2020 
Na wniosek skarbnika klasowej rady rodziców klasy Va, Pani Darii Rybak zostanie wypłacona  

kwota 426 zł - 30% z funduszu gwarantowanego ze składek na rok szkolny 2019/2020. Powyższa 

kwota zostanie wypłacona w ramach środków, o które klasa wnioskowała celem realizacji 

Programu „Rekreacja ruchowa – świadomość zdrowia”. 
Uchwała podjęta jednogłośnie.  

 

 

Przewodnicząca RR, Pani Justyna Śmidecka przypomniała ustalenia dotyczące kiermaszu ciast, 

który odbędzie się 27 stycznia 2020 r. Ustalono na wcześniejszym zebraniu RR, że ciasta na ten 

dzień przygotowują dzieci z klas: 2c, 3b, 7c. 

Ustalono również, że na ostatni kiermasz ciast w tym roku szkolnym wypieki przygotują dzieci z 

klas, które dotychczas nie przygotowywały ciast, tj. z klas: 1c, 2a, 4a, 4b. Kiermasz, odbędzie się 30 

marca 2020 r. 

 

 

Zebranie zakończyło się o  godzinie 18:00.  

 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane zostało  na dzień 18.03.2020 r. o godz. 16.30. 

Zebranie Prezydium Rady Rodziców zaplanowano na dzień 26.02.2020 r. o godz. 16.30. 

 

  

 

Protokół sporządziła 

Maria Pelc 

Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców 


