
Protokół z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5  

im. UNICEF w Koszalinie 

 

 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie tj. 06.06.2018r. 

Początek zebrania godzina 17.00. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z grona Rady 

Rodziców, z czego dwie osoba opuściły zebranie przed rozpoczęciem głosowania, oraz 

Dyrektor Szkoły Pani Joanna Torbińska. 

 

 

Plan spotkania był następujący: 

 powitanie i otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Justynę 

Śmidecką, 

 

 sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 24.05.2018r. – przygotowanego 

rzez Panią Wiolettę Adamiak, sekretarz, 

 

 przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców. Zestawienie wpływów           

i wydatków do 31.05.2018 r. oraz zestawienie wpłat na RR – przygotowanego przez 

Panią Dorotę Czerwińską, księgowa, 

 

- przedstawiono wyniki konkursu na „Najlepszego Skarbnika” przeprowadzonego    

w roku szkolnym 2017/2018, którym objęto 25 oddziałów klasowych, tj. 21 klas 

Szkoły Podstawowej i 4 klasy Gimnazjum. Konkurs trwał od 01.09.2017 r. do 

31.05.2018 r. i obejmował wpłaty na konto Rady Rodziców kwoty podstawowej 50 zł 

z uwzględnieniem zgłoszonych ulg, tzn. 10 zł mniej na każde kolejne dziecko 

uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Koszalinie. 

Na podstawie wpłat, liczby uczniów w klasach i zgłoszonych ulg, Komisja 

Konkursowa w składzie: 

1. Dorota Czerwińska – Księgowa Rady Rodziców 

2. Maria Pelc – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców 

3. Marzena Iwat – Członek Rady Rodziców 

Sporządziła zestawienie, z którego wynika, że: 

I miejsce ex aequo zajęła klasa VC SP – 100,00 % wpłat, 

I miejsce ex aequo zajęła klasa IIA SP – 100,00 % wpłat, 

II miejsce zajęła klasa IA SP – 93,33 % wpłat, 

III miejsce zajęła klasa VIIC SP – 84,00 % wpłat. 



 

 

 bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanny Torbińskiej: 

- przedstawiono wyniki konkursu na zebranie największej ilości zebranej makulatury 

przez poszczególne klasy (stan na dzień 31.05.2018 r.). Zgodnie z regulaminem. 

- przedstawiono ofertę na ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2018/2019, 

którą złożyła firma GLOBALL UBEZPIECZENIA S.C. 

 

- Pani Dyrektor przedstawiła informację o zakończeniu roku szkolnego w dniu  

22 czerwca 2018 roku j/n 

Godzina 8.00 – klasy III G 

Godzina 9.30 – klasy I – III SP 

Godzina 10.30 – klasy IV – VII SP i II G zaproszono rodziców na uroczystości, 

 

- Pani Dyrektor poprosiła RR o opinię dotyczącą wykazu podręczników 

obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019, który został przekazany do 

zaopiniowania, a także poinformowano, że zostanie opublikowany na stronie 

internetowej szkoły. Jednocześnie poinformowano, że podręczniki zostają kupione   

z dotacji celowej przekazane przez MEN organowi prowadzącemu, który 

przekazuje ją szkole. Tylko podręczniki do religii i wychowania do życia w rodzinie, 

jako przedmiotów nieobowiązkowych – kupują rodzice lub opiekunowie, 

 

- Pani Dyrektor szkoły zwróciła się z pytaniem o kandydatury do tytułu „Przyjaciel 

Szkoły” 2018 oraz zaprosiła członków RR na uroczystość zakończenia roku 

szkolnego 2017/2018 (poproszono członków RR do wspólnego wręczania nagród 

podczas uroczystości szkolnych). Poproszono również o zmianę daty                      

w regulaminie RR dotyczącą wpływania ofert na kandydata do tytułu „Przyjaciel 

Szkoły”. Wspólnie ustalono również, że nie ma potrzeby co roku przyznawać 

zaszczytnego tytułu, tylko wtedy kiedy zgłoszony zostanie odpowiedni kandydat, 

 

- Pani Dyrektor przedstawiła autorski program turystyczny Pani Justyny Mlazgi          

(nauczyciel wychowania fizycznego), która obejmie wychowawstwem przyszłą 

klasę IV SP. Program polega na wprowadzeniu 2 godzin lekcyjnych wychowania 

fizycznego po za szkołą np. wycieczki krajoznawcze w okolicach Koszalina. RR  

została poproszona o przemyślenie powyższej propozycji, 



 

 bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców: 

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

ponowne omówienie możliwości współpracy Szkoła – Rada Rodziców, 

 

- Piknik Rodzinny (09.06.2018) – podsumowanie tuż przed Piknikiem 

 Przedstawiciel Rady Osiedla Morskie poinformował o rozwieszeniu plakatów                

z informacją o organizowanym przez Szkołę pikniku. RO ufundowała nagrody              

o wartości 2000 tysięcy złotych, dostarczy słodycze oraz około 300 medali, 

 

- rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie jakie wpłynęły do Rady Rodziców – nie 

wnoszono. 

 

 wystąpienia indywidualne uczestników zebrania 

- omawiano oraz przedstawiono informacje dotyczącą podestu z wysuwanymi 

siedzeniami, który miałby się pojawić na I piętrze w szkole. Ze względu na bardzo 

skomplikowany rodzaj inwestycji przyjęto propozycję podestu bez wysuwanych 

siedzeń. Ciąg dalszy w przyszłym roku szkolnym. 

 dyskusja i wolne wnioski 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał 

 

Uchwała Nr 44/2018 

Na wniosek Przewodniczącej RR Pani Justyny Śmideckiej podjęta została decyzja 

o warsztatach dla rodziców oraz uczniów klas III oraz V Szkoły Podstawowej Nr 5  

w roku szkolnym 2018/2019, współfinansowanych ze środków RR oraz 

pozyskanych ze środków Dyrektora Szkoły. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr 45/2018 

Na wniosek Przewodniczącej RR Pani Justyny Śmideckiej podjęta została decyzja 

o przekazaniu kwoty w wysokości 2000 tysięcy złotych na edukacyjne naklejki 

przyklejane na stopniach schodów – podstopnice oraz kątomierz przy drzwiach do 

sali matematycznej. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 



 

 

 zakończenie zebrania  

Zebranie zakończyło się o godzinie 19.00. 

Kolejne spotkanie w roku szkolnym 2018/2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła 
członek  Rady Rodziców 

Ewa Ciuła 


