Protokół z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
nr 5 im. UNICEF w Koszalinie.
Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie tj. 09.04.2018r.
Początek zebrania godzina 17.00. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób z grona Rady
Rodziców oraz Pani Dyrektor Joanna Torbińska.
Poszczególne punkty zebrania były realizowane wg założonego planu:
powitanie i otwarcie zebrania
sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.02.2018r. - Pani Justyna Śmidecka
przedstawienie informacji finansowych Rady Rodziców – Pani Dorota Czerwińska,
księgowa
bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanny Torbińskiej – podjęte tematy w
załączniku
bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców:
- Dzień Dziecka – omówienie propozycji upominków od Rady Rodziców dla uczniów naszej szkoły;
- Piknik Rodzinny (09.06.2018) – omówienie aktywności i możliwego wsparcia od Rady Rodziców,
podział zadań w pozyskiwaniu Sponsorów, Darczyńców;
- rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie jakie wpłynęły do Rady Rodziców;
- omówienie kwestii związanych z ubezpieczeniem uczniów naszej szkoły – dot. ofert na rok
szkolny 2018/2019;
- sprawy związane z zakończeniem roku szkolnego: pożegnanie pracowników odchodzących na
emeryturę, nagrody, wyróżnienia dla dzieci za czytanie na rzecz przedszkolaków, inne aktywności i
zaangażowanie dzieci na rzecz szkoły.
wystąpienia indywidualne uczestników zebrania
dyskusja i wolne wnioski
rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał
zakończenie zebrania
W trakcie spotkania rozpatrzone zostały wnioski oraz w wyniku głosowania podjęte zostały
uchwały:
Uchwała 29/2018
Na wniosek Pani Dyrektor podjęta została decyzja o dofinansowaniu z konta RR zakupu nagród
książkowych dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w kwocie 1500zł.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Uchwała 30/2018
Na wniosek Pani Dyrektor podjęta została decyzja o uruchomieniu funduszy z puli dyrekcji na
koncie RR na zakup siatek na 2 bramki na boisku szkolnym w kwocie 500zł.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała 31/2018
Na wniosek Pani Dyrektor podjęta została decyzja o uruchomieniu funduszy z puli dyrekcji na
koncie RR z przeznaczeniem na warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas III gimnazjum w kwocie
400zł.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Uchwała 32/2018
Na wniosek Pani Beaty Małkowskiej podjęta została decyzja o dofinansowaniu z konta RR zakupu
nagród rzeczowych w XIV Powiatowym Turnieju Ekologiczno- Zdrowotnym w kwocie 200zł.
Uchwała podjęta większością głosów. Za było 10 osób, 1 osoba przeciw.
Uchwała 33/2018
Na wniosek Pani Doroty Grundkowskiej podjęta została decyzja o dofinansowaniu z konta RR
zakupu nagród rzeczowych w konkursie plastycznym UNICEF – Marzenia Dzieci Świata w kwocie
200zł.
Uchwała podjęta większością głosów. Za było 10 osób, 1 osoba przeciw.
Uchwała 34/2018
Podjęta została decyzja o dofinansowaniu z konta RR zakupu upominków dla wszystkich uczniów
z okazji Dnia Dziecka. Przewidziany jest zakup lodów Jaś w cenie do 1 zł. za sztukę.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
UWAGA: W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosków bieżących i przyszłych
dotyczących dofinansowania z konta RR , do nagród powinna być dołączona informacja:
„Fundatorem nagród jest Rada Rodziców SP5 im. UNICEF „
UWAGA: Wnioski o dofinansowanie nagród w konkursach powinny być składane przed
zorganizowaniem konkursu. Wnioski złożone w późniejszym terminie, po tym jak dany
konkurs się odbył nie będą przyjmowane.

Informacje dodatkowe:
1. Podczas spotkania poruszona została kwestia zaangażowania RR w organizację zakończenia
roku szkolnego. W wyniku dyskusji dokonano ustaleń odnośnie fundowania nagród i prezentów.
Przegłosowano dwie propozycje na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019
–
nagrody dla aktywnych uczniów, którzy biorą udział w akcji czytania bajek w przedszkolu
nr 13 – propozycja została odrzucona, za głosowały 3 osoby, przeciw były 4, wstrzymały się 4
osoby
–
prezenty dla odchodzących pracowników szkoły – propozycja została odrzucona, nikt nie
zagłosował za , przeciw były 4 osoby, wstrzymało się 7 osób

2. W trakcie wystąpień indywidualnych została poruszona sprawa programu z rozszerzonym
językiem angielskim, który organizuje w naszej szkole firma INTERVERBUM. Po spotkaniu
rodziców uczniów z klasy IV a z przedstawicielem firmy w dniu 13.03.2018 , pojawiło się wiele
uwag odnośnie tego programu. Wątpliwości związane są ze sposobem odpracowywania zajęć, które
nie odbyły się w przewidzianym czasie. Wiele kontrowersji budzi również kwestia organizowania
egzaminów w klasach III. Rodzice dostrzegają błędy w procedurze oraz niesprawiedliwość wobec
dzieci. Sugerują również, że wyniki egzaminów nie są miarodajne.
W związku z tym rodzicie zwracają się z prośbą do Dyrekcji Szkoły o ustosunkowanie się do
sprawy i odpowiedź na pytania:
–
czy jest możliwość wprowadzenia innej firmy o podobnym profilu jak INTERVERBUM,
gwarantującej zastępstwo za nieobecnego z różnych przyczyn lektora, bieżący dostęp rodziców do
informacji o przebiegu procesu dydaktycznego, w tym ocenie procesu nauczania, hospitacjach itp. ?
–
jakie dodatkowe profity ma szkoła z tytułu wprowadzania i rekomendowania
INTERVERBUM (zakup mebli, tablic interaktywnych, czyli de facto sponsoring, ale za pieniądze
rodziców)?
–
w jaki sposób zbierane są informacje na temat profilów czy "specjalizacji" klas IV-ych, czy
można wprowadzić ankietę wśród rodziców na temat profilowania przyszłych klas IV-ych, np.
klasy sportowe (z rodzajem dyscyplin sportowych), językowe (angielski, niemiecki), ale i inne, np.
matematyczne, humanistyczne, artystyczne....... ?

3. Organizacyjnie zostało ustalone, że przygotowaniem spotkań RR zajmie się Pani Ewa Ciuła.
Zakres przygotowań obejmuje zakup poczęstunku, wody oraz kawy i herbaty.
4. W związku z planowanym Piknikiem Rodzinnym w dniu 9.06.2018, po wstępnym spotkaniu z
Panem Jackiem Czarnotą zostanie powołany Komitet Organizacyjny z grona Prezydium RR.
5. Kwestia związana z ubezpieczeniem uczniów naszej szkoły na rok szkolny 2018/2019 została
odłożona na kolejne spotkanie. Dotychczas nie wpłynęły jeszcze konkretne oferty.

Zebranie zakończyło się o godz. 19.15
Kolejne spotkanie planowane jest na 09.05.2018r.

Protokół sporządziła
sekretarz RR
Wioletta Adamiak

