
 

Protokół z zebrania Prezydium Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 

  

Zebranie Prezydium Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, 

tj. 26.02.2020r. Rozpoczęcie zebrania nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu 

uczestniczyło 11 osób z grona Prezydium Rady Rodziców oraz Pani Dyrektor  

Joanna Torbińska.  

2 osoby usprawiedliwiły nieobecność, 1 os. była nieobecna i nieusprawiedliwiona. 

W głosowaniu brało udział 11 osób. 

 

 

Plan spotkania był następujący: 

 powitanie i otwarcie zebrania; 

 sprawozdanie z ostatniego zebrania Prezydium Rady Rodziców (z dnia 22.01.2020r.); 

 przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców – stan aktualny na dzień 

       31.01.2020r. – 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, Piknik Rodzinny (współpraca ze szkołą, 

Radą Osiedla) 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 zgłoszeniu szkoły do akcji pn.”Rowerowy maj”; 

-   poinformowano o zakupie 30 szt. krzeseł do sali 206; 

-   przekazano informację o szkolnych rekolekcjach; 

- przekazano informację o wyremontowaniu sali 109 oraz częściowym wymalowaniu sali  

 gimnastycznej; 

 

 



- poinformowano o tym, iż dzięki staraniom Pani Beaty Kling SP5 im. UNICEF została 

wytypowana do organizowania konferencji i warsztatów dla nauczycieli chemii. Pani Kling została 

„AMBASADOREM CHEMII MAC” na terenie naszego regionu; 

-   przekazano informację z KO dot. zagrożenia koronawirusem; 

- poinformowano o możliwości korzystania przez rodziców ze wsparcia Miejskiej Poradni   

Psychologiczno - Pedagogicznej; 

- przekazano informację o planowanym spotkaniu ze specjalistą na wybrany przez pedagogów 

temat w ramach programu poradni „Popołudnie dla rodzica”; 

- przypomniano o ważnych terminach z kalendarza szkolnego. 

 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

Uchwała nr 5/2020 

Na wniosek Pana Przemysława Piotrowiak podjęto decyzję o przekazaniu co drugi raz zebranych 

nakrętek na rzecz Zuzi Dziemiańskiej na jej rehabilitację i dalsze kosztowne leczenie. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

 

Uchwała nr 6/2020 

Na wniosek Pani Aliny Sieniawskiej oraz Pana Jacka Czarnoty podjęto decyzję o pokryciu kosztów  

Uczestnictwa uczniów naszej szkoły w dodatkowych zajęciach sportowych w ramach programu 

„Szkolny Klub Sportowy” w kwocie 200zł (2 grupy po 100zł). 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

 

Uchwała nr 7/2020 

Na wniosek Pani Justyny Śmideckiej podjęto dyskusję o sfinansowaniu fotobudki na Piknik SP5, 

który odbędzie się 01.06.2020 r. w kwocie 600zł. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

 

 

Zebranie zakończyło się o  godzinie 18:00.  

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

 

 

 

Protokół sporządziła: 

Maria Pelc 

Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców 

 


