PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
Dnia 24 października 2017 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie.
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.
P. Maria Górecka, skarbnik, poinformowała, że koszt zakupu rolet okiennych do
9 sal w nowowyremontowanym pylonie wyniósł 13.500 zł (słownie: trzynaście
tysięcy pięćset złotych).
Obecni na pierwszej części posiedzenia opiekunowie Rady Młodzieżowej
Szkoły, p. Katarzyna Wypler i p. Patrycja Walasek – Lustyk, przedstawili
prognozowane wydatki związane z imprezami dla całej społeczności uczniów
oraz zwrócili się z prośbą o dofinansowanie działalności Rady Młodzieżowej w
bieżącym roku szkolnym na ogólną kwotę 3.000 zł (słownie: trzy tysiące
złotych).
Uchwała nr 9/10/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 24 października
2017 r. – Przyznano opiekunom Rady Młodzieżowej Szkoły, p. Katarzynie
Wypler i p. Patrycji Walasek – Lustyk kwotę 3.000 zł (słownie: trzy tysiące
złotych) na sfinansowanie działalności Rady Młodzieżowej Szkoły w bieżącym
roku szkolnym.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 10/10/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 24 października
2017 r. – Rodzicom odchodzącym z Prezydium Rady Rodziców po minimum 3letniej działalności wręczane są pamiątkowe statuetki.
Uchwałę podjęto 7 głosami za, 1 wstrzymany.
Uchwała nr 11/10/2017 Prezydium Rady Rodziców z dnia 24 października
2017 r. – Sfinansowano zakup 3 statuetek na łączną kwotę 180 zł (słownie: sto
osiemdziesiąt złotych) dla odchodzących po roku szkolnym 2016/2017 rodziców
z Prezydium Rady Rodziców: dotychczasowego przewodniczącego p. Macieja
Pieniążka, wiceprzewodniczącego p. Grzegorza Gawliczka oraz p. Sylwii
Strusz.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Rozpoczęto prace nad planowaniem budżetu na rok szkolny 2017/2018. M. in.
uwzględniono w nim prośbę p. Katarzyny Czaja o sfinansowanie uroczystości
pasowania na ucznia klas 1 SP w kwocie 570 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt
złotych) oraz prośbę p. Małgorzaty Cieślińskiej, opiekuna redakcji szkolnej
gazetki „Sześciokropnik” o sfinansowanie zakupu tuszu do drukarki oraz
papieru ksero do wydawania gazetki w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych).
Dalsze prace nad budżetem oraz jego uchwalenie nastąpi na kolejnym
posiedzeniu Prezydium w listopadzie b.r. po otrzymaniu z wszystkich klas
kompletu deklaracji dot. składek na Radę Rodziców.
Zaproponowano, aby szkolna gazetka „Sześciokropnik” została wydawana także
w formie elektronicznej i przesyłana do wszystkich rodziców poprzez Librusa.
Ustalono termin kolejnych posiedzeń na dzień 20 listopada oraz 12 grudnia
2017 r. o godz. 18:00.
Na tym posiedzenie zakończono.
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