PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE
Z DNIA 20 LISTOPADA 2017 R.
Dnia 20 listopada 2017 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie.
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.
Obecna na pierwszej części posiedzenia p. Agata Szyndler-Majowska wraz z
uczniami klasy 2B Gimnazjum zwróciła się z prośbą o sfinansowanie wydatków
związanych z organizacją przeprowadzanej w szkole akcji „Szlachetna Paczka”
w kwocie 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
Uchwała nr 13/11/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 20 listopada 2017
r. – Przyznano p. Agacie Szyndler-Majowskiej oraz uczniom klasy 2B
Gimnazjum kwotę 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na sfinansowanie
wydatków związanych z organizacją przeprowadzanej w szkole akcji
„Szlachetna Paczka”.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Również obecna p. Beata Szymura z wróciła się z prośbą o sfinansowanie
zakupu książek do biblioteki szkolnej (3.000 zł), sfinansowanie uroczystości
pasowania na czytelnika (200 zł), sfinansowanie nagród w konkursach
czytelniczych (400 zł) oraz sfinansowanie zakupu nagród książkowych dla
wyróżnionych uczniów na zakończenie roku szkolnego (4.500 zł).
P. Bożena Koteja, kierownik świetlicy zwróciła się z prośbą o przeznaczenie
1.000 zł na doposażenie świetlicy w drobny sprzęt i gry planszowe oraz zakup
nagród w konkursach organizowanych przez świetlicę.
W związku z powyższymi prośbami w planowanym budżecie na rok szkolny
2017/2018 ujęto prośbę p. Beaty Szymura przeznaczając 2.500 zł (słownie: dwa
tysiące pięćset złotych) na zakup tylko i wyłącznie lektur szkolnych do
biblioteki szkolnej, 200 zł (słownie: dwieście złotych) na sfinansowanie
uroczystości pasowania na czytelnika, 400 zł (czterysta złotych) na
sfinansowanie nagród w konkursach czytelniczych oraz 4.500 zł (słownie:
cztery tysiące pięćset złotych) na zakup nagród książkowych dla wyróżnionych
uczniów na zakończenie roku szkolnego.
Ujęto również prośbę p. Bożeny Koteja przeznaczając 1.000 zł (słownie: tysiąc
złotych) na doposażenie świetlicy oraz zakup nagród w konkursach
organizowanych przez świetlicę szkolną.

Z racji tego, iż w grudniu tego roku na wskutek trwającego remontu auli nie
odbędzie się konkurs kolęd i pastorałek kwota 800 zł (słownie: osiemset
złotych) przeznaczona w budżecie na ten cel zostaje dodana do 600 zł (słownie:
sześćset złotych) przeznaczonych na organizację Wieczoru Przyjaciół Szkoły,
dając tym samym kwotę 1.400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).
Uchwalenie budżetu nastąpi na kolejnym posiedzeniu Prezydium.
Uchwała nr 14/11/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 20 listopada 2017
r. – Odłożono do zakończenia remontu szkoły, a tym samym do końca
bieżącego roku szkolnego prośbę o p. Agaty Szyndler-Majowskiej, nauczyciela
j. polskiego o zakup projektora lub tablicy multimedialnej do s. 214, ponieważ
po zakończonym remoncie sale szkolne doposażane będą w potrzebne sprzęty.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Obecny na posiedzeniu dyrektor szkoły Wojciech Niezgoda poinformował, iż w
ramach udziału w projekcie „Aktywna Tablica”, staraniem wice-dyrektor Anny
Ząbkowskiej – Petki, szkoła wzbogaciła się o 2 tablice multimedialne do sal 318
i 319.
Obecna na posiedzeniu p. Aleksandra Zimnik zaprezentowała plan tegorocznych
obchodów święta św. Mikołaja z podziałem na 3 grupy wiekowe.
Uchwała nr 15/11/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 20 listopada 2017
r. – Zaopiniowano pozytywnie przedstawiony przez p. Katarzynę Stawiarską –
Mróz, nauczyciela klas 1-3 SP, program „Bezpieczne życie”, który zostanie
wdrożony do realizacji w bieżącym roku szkolnym w klasach 2 SP.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 16/11/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 20 listopada 2017
r. – Przyjęto nowy Statut Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 12 grudnia 2017 r. o godz.
18:00.
Na tym posiedzenie zakończono.
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