PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
Dnia 30 października 2018 r. o godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Prezydium
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie.
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.
Obecne na pierwszej części posiedzenia p. Magdalena Małek i p. Kornelia Baljon,
nauczyciele w-f, przedstawili pomysł zorganizowania zawodów narciarskich dla
ok. 60 dzieci oraz zwrócili się z prośbą o dofinansowanie w wysokości ok. 4.000
zł.
Obecna p. Marta Jachimowska zwróciła się z prośbą o sfinansowanie nagród i
dyplomów dla laureatów konkursów związanych z obchodami 100-lecia
odzyskania niepodległości oraz słodkich upominków dla uczniów biorących
udział w akademii z tej okazji (400 zł) oraz o sfinansowanie wypożyczenia
ludowych strojów krakowskich dla dzieci występujących podczas akademii dnia
9 listopada (150 zł).
Obecna p. Anna Rybczyńska, 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.
Obecny p. Stanisław Gawęda, nauczyciel wf, zwrócił się z prośbą o sfinansowanie
w kwocie 400 zł nagród, dyplomów, wody oraz batoników dla uczestników
Świątecznego Turnieju Piłkarskiego dla uczniów klas 7 i 8 organizowanego z
okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
Również p. Stanisław Gawęda wraz z p. Bartłomiejem Musiał zwrócili się z
prośbą o sfinansowanie w kwocie 300 zł nagród dla laureatów konkursu wiedzy
o sporcie organizowanego dla uczniów klas 7 z okazji obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości.
Obecny p. Korneliusz Kościelniak, nauczyciel w-f, zwrócił się z prośbą o
sfinansowanie zakupu rolet zaciemniających do s.001 (680 zł) oraz o
sfinansowanie zakupu owijek do uchwytów rakietek do badmintona oraz
kilkunastu lotek do gry wykorzystywanych na lekcjach w-f (120 zł).
Obecna p. Beata Szymura zwróciła się z prośbą o sfinansowanie zakupu nagród
książkowych dla wyróżnionych uczniów na zakończenie roku szkolnego (4.500

zł), sfinansowanie zakupu nowych książek do biblioteki szkolnej (2.000 zł),
sfinansowanie uroczystości pasowania na czytelnika (250 zł), sfinansowanie
nagród w konkursach organizowanych przez bibliotekę (400 zł), sfinansowanie
zakupu folii samoprzylepnej do oprawy książek (1.500 zł) oraz sfinansowanie
zakupu napisów samoprzylepnych na ściany nad wejściem do biblioteki i czytelni
(300 zł).
Obecny p. Artur Bauc, nauczyciel muzyki, zwrócił się z prośbą o sfinansowanie
transportu podarowanego szkole fortepianu w kwocie 550 zł.
Uchwała nr 14/10/2018 Prezydium Rady Rodziców z dnia 30 października
2018 r. – Zatwierdzono budżet na rok szkolny 2018/2019.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 15/10/2018 Prezydium Rady Rodziców z dnia 30 października
2018 r. – Przyznano p. Korneliuszowi Kościelniakowi kwotę 680 zł (słownie:
sześćset osiemdziesiąt złotych) na sfinansowanie zakupu rolet zaciemniających
do s.001.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 16/10/2018 Prezydium Rady Rodziców z dnia 30 października
2018 r. – Przyznano p. Korneliuszowi Kościelniakowi kwotę 120 zł (słownie: sto
dwadzieścia złotych) na sfinansowanie zakupu owijek do uchwytów rakietek do
badmintona oraz lotek do gry.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 17/10/2018 Prezydium Rady Rodziców z dnia 30 października
2018 r. – Przyznano p. Arturowi Baucowi kwotę 550 zł (słownie: pięćset
pięćdziesiąt złotych) na sfinansowanie transportu fortepianu do szkoły.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 18/10/2018 Prezydium Rady Rodziców z dnia 30 października
2018 r. – Przyznano p. Annie Kaszy kwotę 370 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt
złotych) na sfinansowanie zakupu 3 płyt CD dla klas o profilu fitness.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 19/10/2018 Prezydium Rady Rodziców z dnia 30 października
2018 r. – Zatwierdzono stałą kwotę dopłaty do zakupu rolet do sal szkolnych w
wysokości 500 zł dla jednej sali, pod warunkiem zebrania przez rodziców danej
klasy kwoty 500 zł na ten cel. Dopłata obowiązuje do wyczerpania wolnych
środków w budżecie Rady Rodziców.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zgodnie z uchwalonym budżetem przyznano:
✓ p. Magdalenie Małek kwotę 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
na organizację zawodów narciarskich;
✓ p. Marcie Jachimowskiej kwotę 400 zł (słownie: czterysta złotych) na
nagrody i dyplomy dla laureatów konkursów związanych z obchodami
100-lecia odzyskania niepodległości oraz słodkie upominki dla uczniów
biorących udział w akademii z tej okazji oraz kwotę 150 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych) na wypożyczenie ludowych strojów krakowskich dla
dzieci występujących podczas akademii;
✓ p. Annie Rybczyńskiej kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na
doposażenie świetlicy w drobny sprzęt i gry planszowe oraz zakup nagród
w konkursach organizowanych przez świetlicę;
✓ p. Stanisławowi Gawędzie kwotę 400 zł (słownie: czterysta złotych) na
zakup nagród, dyplomów, wody i batoników dla uczestników
Świątecznego Turnieju Piłkarskiego dla uczniów klas 7 i 8 oraz kwotę 200
zł (słownie: dwieście złotych) na zakup nagród dla laureatów konkursu
wiedzy o sporcie organizowanego dla uczniów klas 7;
✓ p. Beacie Szymurze kwotę 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
na zakup nagród książkowych dla wyróżnionych uczniów na zakończenie
roku szkolnego; kwotę 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) na
organizację uroczystości pasowania na czytelnika; kwotę 400 zł (słownie:
czterysta złotych) na zakup nagród w konkursach organizowanych przez
bibliotekę; kwotę 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) na zakup
folii samoprzylepnej do oprawy książek.
W związku z otrzymaniem przez bibliotekę szkolną kwoty 15.000 zł z
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowych książek,
nie przyznano w tym roku wnioskowanej kwoty w wysokości 2.000 zł.
Odłożono w czasie prośbę o przyznanie 300 zł na zakup napisów
samoprzylepnych na ściany nad wejściem do biblioteki i czytelni.
✓ p. Ewie Adamskiej i p. Jolancie Paczuła kwotę 650 zł (słownie: sześćset
pięćdziesiąt złotych) na organizację uroczystości pasowania na ucznia dla
klas 1.
Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 27 listopada 2018 r. o godz.
18:00.
Na tym posiedzenie zakończono.
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