
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 

 

Dnia 29 października 2019 r. o godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Prezydium 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie. 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

 

Obecny na pierwszej części posiedzenia p. Stanisław Gawenda, nauczyciel wf, 

zwrócił się z prośbą o sfinansowanie w kwocie 300 zł nagród, dyplomów, wody 

oraz batoników dla uczestników II Turnieju Piłkarskiego o Puchar Rady 

Rodziców.  

 

Obecna na pierwszej części posiedzenia p. Jolanta Paczuła, nauczyciel 

wychowania wczesnoszkolnego, zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu 

tablicy multimedialnej do s. 115 w wysokości 7.000 zł. 

 

Obecna p. Marta Jachimowska zwróciła się z prośbą o: sfinansowanie nagród  dla 

laureatów konkursów zorganizowanych z okazji roku Powstań Śląskich oraz 

zakupu rekwizytów na akademię z okazji święta niepodległości (150 zł), 

dofinansowanie zakupu nowych książek do biblioteki (2.000 zł), dofinansowanie 

zakupu folii samoprzylepnej do oprawy książek (1.500zł), sfinansowanie zakupu 

nagród książkowych dla wyróżnionych uczniów na zakończenie roku szkolnego 

(4.000 zł), sfinansowanie uroczystości pasowania na czytelnika (120 zł ), 

sfinansowanie nagród w konkursach organizowanych przez bibliotekę (300 zł) 

oraz sfinansowanie zakupu krążków do siedzenia dla dzieci do kącika 

czytelniczego (300 zł). 

 

Głos zabrał Dyrektor Szkoły p. Wojciech Niezgoda. Przedstawił zebranym 

sprawy bieżące szkoły, m.in. podsumował udaną wycieczkę uczniów klas 5- 8  

do Drezna.  Dyrektor poinformował również o planowanych międzynarodowych 

zawodach w pływaniu, które mają się odbyć w grudniu br. w naszej szkole. 

Zawody są organizowane w porozumieniu z Urzędem Miasta Chorzowa. Ponadto 

szkoła planuje utworzyć swój profil na portalu społecznościowym Facebook 

celem promocji placówki. 

  

Na posiedzeniu podjęto następujące uchwały: 

 

Uchwała nr 11/10/2019 Prezydium Rady Rodziców z dnia 29 października 

2019 r. – zaopiniowano pozytywnie projekt stworzenia profilu Szkoły 

Podstawowej 5 na portalu społecznościowym Facebook. 



Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 12/10/2019 Prezydium Rady Rodziców z dnia 29 października 

2019 r. – zaopiniowano pozytywnie program Katarzyny Stawiarskiej-Mróz 

„Bezpieczne życie”. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 13/10/2019 Prezydium Rady Rodziców z dnia 29 października 

2019 r. – Zatwierdzono budżet na rok szkolny 2019/2020. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 14/10/2019 Prezydium Rady Rodziców z dnia 29 października 

2019 r. – Przyznano p. Magdalenie Małek kwotę 750 zł (słownie: siedemset 

pięćdziesiąt złotych) na sfinansowanie zakupu profesjonalnej muzyki do zajęć  

oraz zakup 12 piłek gimnastycznych. 

Uchwałę podjęto 11 głosami za, 2 wstrzymane. 

 

Uchwała nr 15/10/2019 Prezydium Rady Rodziców z dnia 29 października 

2019 r. – Przyznano p. Joannie Stokłosa  kwotę 250 zł (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt złotych) na sfinansowanie zakupu laminarkiA3 oraz folii. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 16/10/2019 Prezydium Rady Rodziców z dnia 29 października 

2019 r. – Przyznano p. Joannie Hajor-Klimek kwotę 3.500 zł (słownie: trzy 

tysiące pięćset złotych) na sfinansowanie zakupu rzutnika multimedialnego  

i ramienia do montażu oraz ekranu do s. 211. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 17/10/2019 Prezydium Rady Rodziców z dnia 29 października 

2019 r. – Przyznano p. Małgorzacie Myrcik kwotę 4.000 zł (słownie: cztery 

tysiące złotych) na sfinansowanie 1/3 kwoty zakupu profesjonalnego urządzenia  

do pomiaru czasu na basenie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Dwa podania tj. p. Jolanty Paczuła oraz p. Agnieszki Gnacikowskiej – oba na 

kwotę 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) dot. zakupu tablic 

multimedialnych  zostały odłożone w czasie i zostaną rozpatrzone w przypadku 

dysponowania przez Prezydium wystarczającymi wolnymi środkami 

pieniężnymi. 

 

Zgodnie z uchwalonym budżetem przyznano: 

✓ p.  Agnieszce Gnacikowskiej oraz p. Katarzynie Stawiarskiej-Mróz kwotę 

1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) na dofinansowanie 

działalności Małego Samorządu Uczniowskiego klas 1-3; 



✓ p.  Katarzynie Wypler kwotę 2.300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) 

na dofinansowanie działalności Rady Młodzieżowej klas IV-VIII 

✓ p. Marcie Jachimowskiej oraz p. Beacie Szymura: 

o kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) na zakup folii 

samoprzylepnej do oprawy książek,  

o kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na zakup nowych 

książek do biblioteki, 

o kwotę 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) na  organizację 

uroczystości pasowania na czytelnika,  

o kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) na zakup nagród w 

konkursach organizowanych przez bibliotekę, 

o kwotę 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na zakup nagród 

książkowych dla wyróżnionych uczniów na zakończenie roku 

szkolnego, 

o kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) na zakup zakupu krążków do 

siedzenia dla dzieci do kącika czytelniczego, 

o kwotę 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na zakup nagród  dla 

laureatów konkursów organizowanych z okazji roku Powstań 

Śląskich oraz zakup rekwizytów na akademię z okazji święta 

niepodległości; 

✓ 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 Gawendzie kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych)  

na zakup nagród, dyplomów, wody i batoników dla uczestników  

II Turnieju Piłkarskiego o Puchar Rady Rodziców; 

✓ p. Małgorzacie Cieślińskiej kwotę 400 zł (słownie: czterysta złotych) na 

redagowanie gazety szkolnej „Sześciokropnik”; 

✓ p. Joannie Stokłosa kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) na zakup nagród 

dla laureatów Konkursu Piosenki Anglojęzycznej. 

 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 26 listopada 2019 r. o godz. 

17.30. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

     Sekretarz                                                  Przewodnicząca Rady Rodziców 

 Joanna Burczyk                                                       Katarzyna Sudoł 


