
      

Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

  

Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 30.10.2019 r. Rozpoczęcie 

zebrania nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób z grona Rady Rodziców,  

2 usprawiedliwione, oraz Pani Dyrektor Joanna Torbińska. W głosowaniu brało udział  12 osób. 

 

Plan spotkania był następujący: 
 

 powitanie i otwarcie zebrania, 

 sprawozdanie z ostatniego zebrania Rady Rodziców - Pani Justyna Śmidecka  

- Przewodnicząca Rady Rodziców, 

 przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców za bieżący okres, stan do   

            30.10.2019 r. - Pani Dorota Czerwińska, Księgowa, Skarbnik Rady Rodziców, 

 bieżące informacje Dyrektora Szkoły - Pani Joanna Torbińska, 

 bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców: 

- zakończenie Projektu Unijnego Erasmus+ - „Słońce, woda, wiatr – z ekologią za pan brat”, 

- rozpoczęcie Projektu  Unijnego -  Zaczynamy kodowanie w szkole, oraz Szkoła pamięta, 

- akcja "Szkoła do hymnu" – wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji,  

- Narodowej zaproszono do wspólnego zaśpiewania "Mazurka Dąbrowskiego" w piątek  

08.11.2019 r. o godzinie 11:11. Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczy w uroczystości na Placu 

Piłsudskiego w Koszalinie. 

- kiermasz ciast na rzecz Rady Rodziców, współpraca z Samorządem Uczniowskim – za zgodą 

rodziców obecnych na zebraniu ustalono klasy, które przygotują ciasta na kolejne kiermasze: 

25.11.2019 - klasa Vb, Va, Ia 

27.01.2020 - klasa IIc, IIIb, VIIc 

- sprawą rozliczenia zdjęć z firmą fotograficzną zobowiązały się zająć w imieniu Rady Rodziców 

Panie: Marta Kondraciuk i Anna Popowicz, 

-    sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019   

     - Pani Joanna Łukasik 

- wystąpienia indywidualne uczestników zebrania, 

- dyskusja i wolne wnioski, 

- rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał, 

 zakończenie zebrania. 

 

 

Sprawy bieżące Dyrektora Szkoły, Pani Joanny Torbińskiej: 

 

- prośba o przygotowanie odpowiedniego śniadania dla dzieci, 

- całkowity zakaz opuszczenia szkoły przez uczniów podczas przerw, 

- całkowity zakaz użytkowania telefonów komórkowych, i innego sprzętu elektronicznego (głośniki 

bluetooth, słuchawki etc.) podczas zajęć lekcyjnych – w przypadku naruszenia zakazu przez ucznia, 

sprzęt zostanie przekazany do Pani Dyrektor, do odbioru przez rodzica. 

- prośba o wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

- Dyrekcja zwróciła się z prośbą o wsparcie Straży Miejskiej do wzmożonego kontrolowania terenu 

osiedla przylegającego do szkoły. 

 

 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

 

 

 



Uchwała nr 78/2019 
Na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Joanny Łukasik udzielono absolutorium 

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie za rok 

szkolny 2018/2019 przedstawiony w sprawozdaniu Komisji za poprzedni rok szkolny. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 79/2019 
Na wniosek przewodniczącej klasowej rady rodziców klasy III B (byłej II B) zostanie wypłacona  

kwota 123 zł - 30% z funduszu gwarantowanego oraz kwota 120 zł – 80 % z pikniku szkolnego  

w roku 2017/2018, oraz 394 zł z pikniku w roku szkolnym 2018/2019 łączna kwota 637 zł zostanie 

przekazana na wycieczkę klasową uczniów, oraz bieżące wydatki klasowe. Kwota zostanie 

wypłacona w ramach posiadanych przez Radę Rodziców środków. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 80/2019 
Na wniosek rodziców dzieci sekcji lekkoatletycznej prowadzonej przez p. Jacka Czarnotę, Rada 

Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Koszalinie podjęła uchwałę o sfinansowaniu 50% 

kwoty na zakup płotków lekkoatletycznych – kwota 500 zł. 

Uchwała podjęta: 

za - 10 osób, przeciw – 2 osoby. 

Większością głosów uchwała została przyjęta. 

 

Uchwała nr 81/2019 
Na wniosek p. Darii Rybak Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Koszalinie ufunduje 

czekoladowe mikołaje dla uczniów w Mikołajki (06.12.2019 r.) – kwota 400 zł. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 82/2019 
Na wniosek p. Jacka Czarnoty z dnia 10.10.2019 r. opłacona zostanie faktura w kwocie 250 zł za 

przejazd uczniów na zawody sportowe – finał koszykówki 3x3. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Wnioski 

 

1/ Na wniosek Pana Piotra Iwata, w imieniu Rady Rodziców, zwracamy się z prośbą do Pani 

Dyrektor, o sporządzenie sprawozdania krotności wymiany powietrza w hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej nr 5, przy założeniu, że w hali znajduje się 500 osób w przeciągu godziny. 

 

2/ Zwracamy się z prośbą do Pani Dyrektor o przygotowanie i przesłanie na iDzienniku do 

wszystkich rodziców informacji: 

- w sprawie właściwego żywienia dzieci (w tym konieczności zjedzenia śniadania przed wyjściem 

do szkoły) oraz 

- w sprawie udziału wszystkich rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez 

prowadzenie rozmów z własnymi dziećmi. 

 

Zebranie zakończyło się o  godzinie 19:00.  

 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane zostało  na dzień 11.12.2019 r. o godz. 16.30. 

Zebranie Prezydium Rady Rodziców zaplanowano na dzień 20.11.2019 r. o godz. 16.30. 

 

  

 

         Protokół sporządziła 

                               Anna Popowicz 

         Sekretarz Rady Rodziców 


