
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 

Z DNIA 22 MAJA 2018 R. 

 

Dnia 22 maja 2018 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. Rita Witek – Kulawik przedstawiła 

program edukacyjno – wychowawczy „Każdy ma prawo” autorstwa p. Bogny 

Fonferek oraz swojego przeznaczony dla uczniów klas 1-3 realizowany w ramach 

zajęć świetlicowych. 

 

Uchwała nr 25/05/2018 Prezydium Rady Rodziców z dnia 22 maja 2018 r. – 

Przyjęto program edukacyjno - wychowawczy „Każdy ma prawo” autorstwa p. 

Bogny Fonferek oraz p. Rity Witek – Kulawik przeznaczony dla uczniów klas 1-

3 realizowany w ramach zajęć świetlicowych. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 26/05/2018 Prezydium Rady Rodziców z dnia 22 maja 2018 r. – 

Przyjęto innowację pedagogiczną „Upcykling dla dzieci czyli lepsze życie 

śmieci”  autorstwa p. Joanny Stokłosy oraz p. Agnieszki Pokornej przeznaczony 

dla uczniów klas 1-4 uczęszczających na świetlicę. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Obecna na posiedzeniu wicedyrektor szkoły Anna Ząbkowska – Petka 

przedstawiła listę nauczycieli, dla których zostanie sporządzona ocena dorobku 

zawodowego na zakończenie stażu odbytego w celu uzyskania awansu 

zawodowego z prośbą o zaopiniowanie. Prezydium Rady Rodziców nie miało 

żadnych zastrzeżeń do żadnego z przedstawionych nauczycieli. 

 

Wicedyrektor poinformowała również, że tworzony jest już plan wychowawczy 

szkoły na rok szkolny 2018/2019 oraz poprosiła Prezydium o zgłaszanie 

pomysłów związanych z planem do dyrekcji. 

 

Uchwała nr 27/05/2018 Prezydium Rady Rodziców z dnia 22 maja 2018 r. – 

Przyznano p. Lucynie Jałowieckiej – Porombce kwotę 400 zł (słownie: czterysta 

złotych) na zakup nagród w konkursach w związku z Dniami Europy. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 



Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na rok szkolny 2017/2018 

przyznano p. Danucie Strzeleckiej kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) na 

zakup nagród książkowych i drobnych upominków dla uczniów klas 2 i 3 SP 

biorących udział w konkursie ortograficznym. 

 

Jednocześnie zobowiązano nauczycieli składających wnioski, aby na przyszłość 

składać je w terminie przewidzianym w Procedurze uzyskiwania środków z 

funduszu Rady Rodziców. 

 

Uchwała nr 28/05/2018 Prezydium Rady Rodziców z dnia 22 maja 2018 r. – 

Odrzucono na przyszły rok szkolny prośbę p. Joanny Hajor – Klimek o zakup 

rzutnika multimedialnego oraz ekranu do wyświetlania do sali 211 ze względu na 

przeznaczenie w bieżącym roku szkolnym wszystkich wolnych środków na zakup 

foteli do auli. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Ze względu na fakt, iż na konkurs na nowe logo Ray Rodziców wpłynęła zbyt 

mała ilość prac, konkurs nie został rozstrzygnięty. Zdecydowano, że wszyscy 

uczniowie, którzy złożyli prace, otrzymają symboliczne podziękowania za udział. 

 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 12 czerwca 2018 r. o godz. 18:00. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

     Sekretarz                                                  Przewodnicząca Rady Rodziców 

 Katarzyna Sudoł                                                       Ewa Ogłozińska 


