
Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 

 

 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 07.05.2019 r. Rozpoczęcie 

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

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 Wioletta Adamiak, sekretarz 

 przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców za bieżący okres, stan na  

           30.04.2019 – Pani Dorota Czerwińska, księgowa 

 bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanna Torbińska 

 bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców: 

 - omówienie kwestii związanych z pomocą dla Ani Kubiak – podsumowanie zbiórek   

 - omówienie spraw związanych z imprezami szkolnymi: Piknik Rodzinny 

 - warsztaty profilaktyczno – rozwojowe dla uczniów SP5 – plan/realizacja w II półroczu 

 - omówienie wniosków, jakie wpłynęły do Rady Rodziców, sprawy bieżące 

 wystąpienia indywidualne uczestników zebrania 

 dyskusja i wolne wnioski 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał 

 zakończenie zebrania 

 

Sprawy bieżące Dyrekcji: 

 

- Egzaminy gimnazjalne oraz ośmioklasisty odbyły się bez zakłóceń. 

 

- Nabór do pierwszych klas SP w roku szkolnym 2019/2020 – planowane są trzy klasy, na chwilę  

  obecną zgłoszeń jest na dwa oddziały. Od 10 czerwca rozpocznie się nabór uzupełniający. 

 

- Organizacja zakończenia roku szkolnego – 21.06.2019r. 

  godz. 8.00 – klasy VIII SP oraz III G 

  godz. 9.30 – klasy I-III SP 

  godz. 10.30 – klasy IV-VII SP 

 

- W związku z rekrutacją do klas I szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych zostały   

  przekazane informatory wydane przez Urząd Miejski w Koszalinie. 

 

- W związku ze zbiórką makulatury przekazane zostały informacje dotyczące danych na dzień  

  30.04.2019r. 

 

- Omówienie aktualnego stanu organizacji Pikniku, planowanego na dzień 01.06.2019r. 

 

- Przekazano ofertę zakupu produktów do fluoryzacji na rok szkolny 2019/2020. 

 

- Przekazano ofertę współpracy z firma MAVI na rok szkolny 2019/2020. 

 



- Podsumowanie akcji charytatywnej na rzecz Ani Kubiak. Łącznie na licytacji i kiermaszu w dniu  

  3.04.2019r. zebranych zostało 12550.50zł. 

 

- Zaproponowany został termin warsztatów profilaktycznych na dzień 20-24.05.2019r. 

 

 

 

W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 

 

 

Uchwała nr 23/2019 

 

Na wniosek Pani Aliny Sieniawskiej podjęto decyzję o dofinansowaniu z konta RR kosztów 

przejazdu uczennic biorących udział w turnieju piłki nożnej w Niemicy, w kwocie 200zł. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 24/2019 

 

Na wniosek Dyrekcji podjęta została decyzja o dofinansowaniu z konta RR zakupu produktów do 

fluoryzacji w roku szkolnym 2019/2020. Przewidywany koszt na jedno dziecko to 2,34zł. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób, 1 osoba się wstrzymała od głosu, 2 osoby były przeciw. 

Uchwała podjęta większością głosów. 

 

Uchwała nr 25/2019 

 

Na wniosek rodziców klasy VIIIC z konta RR przeznaczone zostaną środki z funduszu 

gwarantowanego za lata 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, za ubiegłoroczny Piknik 

Rodzinny oraz dodatkowe konkursy organizowane przez RR w tych latach. Przekazana kwota 

1837zł. pozostanie do dyspozycji klasy VIIIC. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 26/2019 

 

Na wniosek rodziców klasy VIC z konta RR przeznaczona zostanie kwota 1056zł. Kwota powyższa 

uwzględnia należność za fundusz gwarantowany w latach 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 

Piknik Rodzinny w roku 2018r., oraz nagrody w konkursach. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 27/2019 

 

Na wniosek rodziców klasy IIIA G z konta RR przeznaczone zostaną środki z funduszu 

gwarantowanego za lata 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, za ubiegłoroczny Piknik 

Rodzinny oraz dodatkowe konkursy organizowane przez RR w tych latach. Przekazana kwota 

1822,50zł. pozostanie do dyspozycji klasy IIIA G. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 



Uchwała nr 28/2019 

 

Na wniosek Dyrekcji poddana została pod głosowanie propozycja zmiany uchwały dotycząca 

podziału środków  pozyskanych na  kolejnych piknikach. Było 80/20 proponowana zmiana 50/50. 

 

Za przyjęciem uchwały oddano 0  głosów, 1 osoba się wstrzymała od głosu, 11 osób głosowało 

przeciw. 

Uchwała została odrzucona większością głosów. 

 

Uchwała nr 29/2019 

 

Na wniosek Pani Doroty Czerwińskiej podjęta została decyzja o zmianie terminu składania podań  

o zwrot  należności z tytułu funduszu gwarantowanego, nagród w konkursach i innych. Ustalone 

zostało, że podania o wypłatę tychże świadczeń powinny wpływać najpóźniej do końca 

października następnego roku szkolnego. Zmiana podyktowana jest względami organizacyjnymi.  

W przypadku nie złożenia podania w ustalonym terminie, należne kwoty  pozostaną przekazane na 

poczet wydatków ogólnych RR. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 30/2019 

 

Na wniosek Pani Justyny Śmideckiej podjęta została decyzja o dofinansowaniu zakupu odznak dla 

uczniów przyszłych klas pierwszych, z okazji uroczystości pasowania na ucznia w kwocie 200zł. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 31/2019 

 

Na wniosek Pani Marii Pelc podjęta została decyzja o całkowitym sfinansowaniu z konta RR 

fotobudki, przewidzianej jako jedna z atrakcji na Pikniku w dniu 01.06.2019r. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uwaga: 

 

RR zobowiązuje się wykonać plakat związany z tegorocznym Piknikiem oraz zająć się 

rozpowszechnieniem informacji dotyczących planowanej imprezy. Plakat zostanie wykonany 

przez Marię Pelc. 

 

  

  

Zebranie zakończyło się ok. godziny 18.30. 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane zostało na dzień 29.05.2019r. o godz. 16.30. 

 

 

 

Protokół sporządziła 

Sekretarz Rady Rodziców 

Wioletta Adamiak 

 

 


