
Protokół z zebrania  Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 

 

     Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie, tj. 19.02.2019 r. Rozpoczęcie zebrania 

nastąpiło o godzinie 16.30. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób z grona Rady Rodziców. 4 osoby spośród 

nieobecnych wcześniej zgłosiły usprawiedliwienia. 

 

 

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 31.01.2019 – Pani 

Dorota Czerwińska, księgowa 

 bieżące informacje Dyrektora Szkoły, Pani Joanna Torbińska 

 bieżące sprawy organizacyjne Rady Rodziców: 

- zmiany w Prezydium Rady Rodziców i w Komisji Rewizyjnej – głosowanie 

- omówienie kwestii związanych z pomocą dla Ani Kubiak – podsumowanie zbiórki, propozycje 

kolejnych działań (licytacja?) 

- wymiana rolet, malowanie korytarza na parterze, podest – omówienie dotychczasowych działań, plany 

związane z realizacją projektów na kolejne miesiące 

- kiermasz ciast na rzecz Rady Rodziców – plan na marzec / kwiecień 2019 rok 

- omówienie spraw związanych z imprezami szkolnymi: Wiosenalia, 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 

 

 

Najważniejsze bieżące sprawy organizacyjne RR: 

 

- Ostatni kiermasz ciast odbył się dnia 21.01.2019 r. Do upieczenia ciast wytypowane zostały następujące 

klasy: VIIIa, IIIb G, VIIIc, IIc SP. Pozyskane środki w kwocie 715 zł. Przeznaczone zostały na pomoc dla 

potrzebującej uczennicy klasy III B gimnazjum. 

 

- Najbliższy kiermasz ciast zaplanowany został na dzień 25.02.2019 r. Do upieczenia ciast wytypowane 

zostały kl. IIIa SP, IIIb G, VIIb. Pozyskane środki ze sprzedaży ciast zostaną ponownie przekazane na w/w 

cel. 

 

- W marcu do upieczenia ciast zostały wytypowane klasy Ic, IVc, IVd, oraz VIIa. Kiermasz ciast odbędzie 

się 25.03.2019 r. 

 

- W kwietniu z uwagi na egzaminy gimnazjalne oraz egzaminy ośmioklasisty kiermasz nie odbędzie się. 

 

- W maju do upieczenia ciast na kiermasz wytypowane zostały klasy Vc, VIa, VIb, VIIIb 

Ze względu na nieobecność na zebraniu przedstawicieli klas wytypowanych do uczestnictwa w kiermaszu  



w miesiącu marcu oraz maju, przewodnicząca RR Pani Justyna Śmidecka zaproponowała, aby wychowawcy 

tych klas oraz rodzice - członkowie trójki klasowej otrzymali stosowne informacje w celu realizacji 

podjętego planu. Informacje zostaną przekazane za pośrednictwem sekretariatu szkoły, poprzez iDziennik 

 

- W związku z apelem o pomoc dla uczennicy klasy IIIb Ani Kubiak, poprzez udostępnienie konta RR 

wpłynęło 380zł. Z dopiskiem „dla Ani”. Dodatkowo wpłynęło 320zł. tytułem wpłat na RR z klasy IIIb 

gimnazjum. Zgodnie z uchwałą nr 01/2019 oraz 03/2019 cała kwota zostanie przekazana na leczenie  

i rehabilitację Ani Kubiak. 

 

- Nie podjęto żadnych ustaleń dotyczących Wiosenalii ani planowanego Pikniku Rodzinnego z uwagi na 

brak wniosków oraz propozycji. 

 

- W sprawie warsztatów profilaktycznych ustalono, że przewodnicząca Pani Justyna Śmidecka doprecyzuje 

szczegóły oferty, m.in. związane z tym w jakiej formie będą organizowane warsztaty. Temat zostanie podjęty 

na kolejnych spotkaniach RR. 

 

 

 W wyniku głosowania zostały podjęte następujące uchwały: 
 

 

Uchwała nr 06/2019 

 

Decyzją RR, 100% kwoty zebranej na najbliższym kiermaszu ciast czyli dnia 25.02.2019r. zostanie 

przekazane na rzecz potrzebującej  uczennicy klasy IIIb gimnazjum oraz jej rodziny. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 07/2019 

 

W związku z planowaną przez Dyrekcję inwestycją związaną z instalacją nowych rolet w poszczególnych 

klasach, na wniosek przewodniczącej Pani Justyny Śmideckiej podjęta została decyzja o dofinansowaniu do  

tego przedsięwzięcia w połowie przewidzianej kwoty. Sugestia z ze strony RR jest przy tym taka, aby  

w pierwszej kolejności zostały wymienione rolety w klasach, w których dokonane zostały najwyższe wpłaty 

na rzecz RR. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 08/2019 

 

Decyzją RR uaktualniony został skład Komisji rewizyjnej. Ze składu wykluczone zostały  następujące osoby: 

Agnieszka Łagoda 

Wioletta Korgiel 

Joanna Romek 

 

Jednocześnie powołane zostały następujące osoby: 

 

Joanna Łukasik 

Iwona Gogolińska – Mejer 

Magdalena Gryciuk 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 09/2019 

 

Na wniosek Pani Aliny Sieniawskiej, Pana Jacka Czarnoty, poparty przez Dyrekcję Szkoły, dotyczący 

realizacji projektu Szkolne Klubu Sportowego  podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu w kwocie 200zł. 

z konta RR. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 



 

Uchwała nr 10/2019 

 

Przewodnicząca RR Pani Justyna Śmidecka złożyła propozycję odnośnie kolejnej akcji mającej na celu 

pozyskanie funduszy na pomoc Ani Kubiak, uczennicy klasy IIIb gimnazjum. Akcja mogłaby być 

zorganizowana przed planowanymi spotkaniami rodziców z wychowawcami klas w dniu 3.04.2019r. 

Proponowane są równolegle: 

 

- licytacja fantów pozyskanych przez rodziców oraz dyrekcję, proponowanych jest 5-6 fantów, poddanych 

licytacji na sali gimnastycznej; 

 

- kiermasz na holu przy wejściu do szkoły, związany ze sprzedażą kartek świątecznych oraz stroików 

przygotowanych przez poszczególne klasy, koordynowany przez Samorząd Szkolny; 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 11/2019 

 

Na wniosek Pani Ewy Ciuły, dotyczący całkowitego sfinansowania zakupu strojów sportowych dla drużyny 

reprezentacyjnej szkoły, podjęta została uchwała o przeznaczeniu kwoty 500zł. na zakup 12 kpl. strojów. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta 

większością głosów. 

 

Uchwała nr 12/2019 

 

Wniosek Pani Justyny Śmideckiej związany z pokryciem kosztów zakupu wiązanek pogrzebowych dla 

tragicznie zmarłych uczennic Szkoły Podstawowej nr 18 w styczniu tego roku, podjęta została uchwała  

o przeznaczeniu kwoty 350zł z konta RR na w/w cel. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta 

większością głosów. 

 

 

W wolnych wnioskach poruszona została kwestia bezpieczeństwa  przed szkołą  tuż przed godziną 8.00. 

Ma to związek z tym, że dzieci dowożone są samochodami pod samą szkołę, a z uwagi na zbyt małą 

powierzchnię dochodzi do blokowania ścieżek oraz drogi dojazdowej. Stanowi to niemałe zagrożenie. 

Proponowane rozwiązania dotyczyły m.in. szlabanu przed bezpośrednim wjazdem przed budynek  

szkoły, organizacji przejazdu drogą jednokierunkową wzdłuż budynku szkoły lub za lecznicą dla 

zwierząt, usytuowania odpowiednich znaków zabraniających wjazdu w określonych godzinach.  

W nawiązaniu do podjętej dyskusji prosimy Panią Dyrektor o przedstawienie swojego stanowiska  

w tym temacie i informację na temat możliwości prawnych i organizacyjnych, pozwalających  

na poprawę bezpieczeństwa w godzinach porannych przez budynkiem szkoły. 

 

  

Zebranie zakończyło się ok. godziny 18.15 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane zostało na dzień 27.03.2019 r. o godz. 16.30. 

 

 

Protokół sporządziła 

 Sekretarz Rady Rodziców 

Wioletta Adamiak 

 


