
PROTOKÓŁ 
Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 

Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2020 R. 
 

Dnia 20 października 2020 r. o godz. 17:00 odbyło się posiedzenie Prezydium 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie. 
 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 
 
Obecne na pierwszej części posiedzenia p. Marta Jachimowska oraz p. Beata 
Szymura zwróciły się z prośbą o: dofinansowanie zakupu nowych książek do 
biblioteki ( 2.000 zł), dofinansowanie zakupu folii samoprzylepnej do oprawy 
książek (1.000zł), sfinansowanie zakupu nagród książkowych dla wyróżnionych 
uczniów na zakończenie roku szkolnego (4.000 zł), sfinansowanie uroczystości 
pasowania na czytelnika (150 zł ), sfinansowanie nagród w konkursach 
organizowanych przez bibliotekę (300 zł). 
 
Obecna p. Marta Jachimowska zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu 
głośnika z wejściem USB i bluetooth. 
 
P. Ewa Sowa zabrała głos na temat wprowadzenia w szkole akcji „Lekki 
tornister”  
 
Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły p. Wojciech Niezgoda, który oświadczył, 
że na tą chwilę nie zgadza się na wprowadzenie  akcji „Lekki tornister” oraz nie 
zgadza się na podjęcie takiej decyzji przez Prezydium Rady Rodziców bez 
porozumienia z Radą Pedagogiczną w tej sprawie. Dyrektor wypowiedział się 
również na temat problemu z odbiorem młodszych dzieci ze świetlicy oraz na 
temat obecnej trudnej sytuacji związanej z epidemią.  
 
Na posiedzeniu podjęto następujące uchwały: 
 
Uchwała nr 14/10/2020 Prezydium Rady Rodziców z dnia 20 października 
2020 r. – Zatwierdzono zmiany w Statucie szkoły. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 15/10/2020 Prezydium Rady Rodziców z dnia 20 października 
2020 r.  – Uchwalono, iż p. Maria Górecka obejmie stanowisko oficjalnego 
skarbnika  Rady Rodziców. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 



Uchwała nr 16/10/2020 Prezydium Rady Rodziców z dnia 20 października 
2020 r.   -  Zatwierdzono budżet na rok szkolny 2020/2021. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Zgodnie z uchwalonym budżetem przyznano: 
 p. Marcie Jachimowskiej kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) 

głośnika z wejściem USB i bluetooth,  
 Marcie Jachimowskiej oraz p. Beacie Szymura: 

o kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) na zakup folii 
samoprzylepnej do oprawy książek,  

o kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) na zakup nagród w 
konkursach organizowanych przez bibliotekę, 

o kwotę 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na  organizację 
uroczystości pasowania na czytelnika,  

o kwotę 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na zakup nagród 
książkowych dla wyróżnionych uczniów na zakończenie roku 
szkolnego, 

 p. Annie Kasza kwotę 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na zakup 
tablicy multimedialnej; 

 p. Annie Kasza kwotę 800 zł (słownie: osiemset złotych) na rolet; 
 p. Tatianie Urbanowicz-Weidner kwotę 800 zł (słownie: osiemset 

złotych) na rolet; 
 p. Jolancie Paczuła i p. Katarzynie Stawiarskiej-Mróz kwotę 1000 zł 

(słownie: tysiąc złotych) na dofinansowanie działalności Samorządu 
Uczniowskiego w klas 1-3;  

 p. Annie Cuber i p. Katarzynie Wypler  kwotę 1500 zł (słownie: tysiąc 
pięćset złotych) na dofinansowanie działalności Samorządu 
Uczniowskiego w klas 4-8;  

 p. Annie Rybczyńskiej kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) na 
doposażenie świetlicy w środki dydaktyczne oraz zakup nagród w 
konkursach organizowanych przez świetlicę; 

 
Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 16 listopada 2020 r. o godz. 
17:00. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
     Sekretarz                                                  Przewodnicząca Rady Rodziców 

 Joanna Burczyk                                                       Katarzyna Sudoł 


