
Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej                    

nr 5 im. UNICEF  w Koszalinie 

 

Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 11.12.2019r. Rozpoczęcie 

zebrania nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób z grona Rady Rodziców,  

2 usprawiedliwiły swoją nieobecność oraz Pani Dyrektor Joanna Torbińską. W głosowaniu brało 

udział 11 osób.  

 

Porządek zebrania: 

  powitanie i otwarcie zebrania, 

  sprawozdanie z ostatniego zebrania Prezydium Rady Rodziców (z dnia 20.11.2019r.), 

  przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców – stan aktualny na dzień 

30.11.2019r. – 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 wykonanych we wrześniu br., warsztaty 

profilaktyczno – rozwojowe, zakup kosza na nakrętki i inne, 

  wystąpienia indywidualne uczestników zebrania, 

  dyskusja i wolne wnioski, 

  rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał, 

  zakończenie zebrania. 

 

Sprawy bieżące Dyrektora Szkoły, Pani Joanny Torbińskiej: 
 

1. Prośba o wsparcie akcji charytatywnej V Liceum Ogólnokształcącego – pomoc dla uczennicy tej 

szkoły -  Agnieszki, która wraz z wieloosobową rodziną w wyniku pożaru straciła dom. 

Charytatywny Kiermasz Świąteczny odbędzie się 18 grudnia w V LO im. Stanisława Lema. 

2. Prośba o składanie wniosków o Nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina w dziedzinie kultury. Jeśli 

rodzice mają wiedzę na temat sukcesów uczniów w tej dziedzinie, szkoła wystąpi o nagrodę. 

3. Gratulacje od Dyrekcji za inicjatywę postawienia kosza i  zbierania nakrętek na cele charytatywne. 

4. Powstała nowa strona szkoły UNICEF na Facebooku. Prośba o polubienia – link  

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-5-im-Unicef-w-Koszalinie-

111511980335137/ 

5. Zmiana terminu warsztatów dla  klas III SP:  „Między nami”; klas VI SP:  „Nie bądź obojętny”; . 

Proponowane przesunięcie 9,10.01.2020r. 

6. 27.11.2019r w Szkole odbyła się debata oświatowa dotycząca kształcenia kompetencji 

kluczowych. W debacie udział wzięło ok. 100 osób w tym dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie 

oraz rodzice. 

7. Prośba do rodziców o wcześniejsze składanie wniosków o pobyt w świetlicy w okresie przerwy 

świątecznej. 

8. Odpowiedzi w sprawie wniosków Rady Rodziców zgłoszonych na zebraniu w dniu 20 listopada 

2019r: 

 "Noc matematyków" zorganizowano dla uczniów klas VI przez nauczyciela matematyki 

pana Dawida Cerajewskiego. Odbyły się pokazy filmów związanych z naukami ścisłymi, 

konkursy oraz zabawy. Rodzice ufundowali zakup pizzy i składników na śniadanie dla 

uczniów. Celem przedsięwzięcia,  było zainteresowanie uczniów matematyką i pokazanie, 

że ta dziedzina nauki zachęca i nie jest nudną. 

https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-5-im-Unicef-w-Koszalinie-111511980335137/
https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-5-im-Unicef-w-Koszalinie-111511980335137/


 W sprawie ostatecznego ustalenia Ramowego Preliminarza Budżetu Rady Rodziców” na rok 

szkolny 2019/2020, zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców dnia 

16.12.2019 r w godzinach 10:00 – 12:00 , lub wskazanie innego terminu. 

 W sprawie wniosku o pomiar analizy wymiany powietrza –  prośba o przesunięcie terminu. 

 Przekazano informację o stanie zbiórki makulatury. 

 Przekazano informację o podjęciu inicjatywy nawiązania współpracy z Fundacją 

"Historie z Ghany" (rozszerzenie działań wynikających z noszenia przez szkołę zaszczytnego 

imienia UNICEF). 

 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

 

Uchwała nr 85/2019 

 

Na wniosek Pani Justyny Śmideckiej w związku z prośbą o wsparcie akcji charytatywnej V Liceum 

Ogólnokształcącego – pomoc dla uczennicy tej szkoły - Agnieszki, została podjęta uchwała  

o przekazaniu środków zebranych podczas kiermaszu ciast dnia 27.01.2020 r na ten cel. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 86/2019 

 

Na wniosek Pani Dyrektor Joanny Torbińskiej podjęto uchwałę o przekazanie z puli do dyspozycji 

Dyrektora środków w kwocie 2600 zł na zakup kompletu krzeseł do sali lekcyjnej nr 206. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 87/2019 

 

Na wniosek Pani Justyny Śmideckiej została podjęta uchwała dotycząca darowizny kosza na 

nakrętki na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 UNICEF. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 88/2019 

 

Na wniosek Pani Justyny Śmideckiej została podjęta uchwała dotycząca zakupu tabliczki na kosz 

na nakrętki z wygrawerowaną informacją: "Sfinansowano ze środków Rady Rodziców w roku 

2019/2020" 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 89/2019 

 

Na wniosek Pani Justyny Śmideckiej została podjęta uchwała dotycząca przekazania zebranych 

nakrętek na rzecz 4letniego chłopca, Gabrysia Sobczaka, u którego zdiagnozowano guza mózgu, 

chłopczyk ma problemy gastryczne z zaburzeniami wchłaniania oraz zaburzenia mowy. Dziecko 

wymaga specjalistycznej diety i stałej rehabilitacji. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

 



Uchwała nr 90/2019 

 

Na wniosek Pani Małgorzaty Statkiewicz opłacona zostanie faktura w kwocie 92,13zł za zakup 

nagród dla uczniów biorących udział w konkursach z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia 

Uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 91/2019 

 

Na wniosek Pani Beaty Kling opiekuna Samorządu Uczniowskiego Rada Rodziców przy Szkole 

Podstawowej nr 5 w Koszalinie podjęła uchwałę o sfinansowaniu nagród do przeprowadzenia 

cyklicznego świątecznego konkursu na najładniejszą ozdobę świąteczną mieszczącą się w dłoni 

oraz kartkę okolicznościowa z życzeniami, który odbędzie się 20.12.2019r w kwocie 150 zł. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 92/2019 

 

Na wniosek Pań Beaty Małkowskiej oraz Małgorzaty Kot,  Rada Rodziców przy Szkole 

Podstawowej nr 5 w Koszalinie podjęła uchwałę o sfinansowaniu kwoty: 

- 250 zł na zakup nagród  w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Sport w mojej rodzinie". 

- 200 zł  zakup nagród w XV Powiatowym Turnieju Ekologiczno – Zdrowotnym dla klas II. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 93/2019 

 

Na wniosek Pani Justyny Śmideckiej Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Koszalinie 

podjęła uchwałę o sfinansowaniu zakupu wiązanki świątecznej dla Grona Pedagogicznego  

w kwocie 150 zł. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

Zebranie zakończyło się ok. godziny 18.00. Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się  

w przyszłym miesiącu w ustalonym terminie, tj. 22.01.2020 r. o godz. 16.30. 

 

 

 

Protokół sporządziła 

  Anna Popowicz 

Sekretarz Rady Rodziców 

 

 

    

 

 


