
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 

Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2021 R. 

 

Dnia 5 października 2021 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Prezydium 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie. 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

 

Obecna na posiedzeniu p. Dyrektor Anna Ząbkowska-Petka poinformowała  

o znalezieniu przez Dyrektora p. Wojciecha Niezgodę sposobu na rozwiązanie 

problemu odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej. Poruszono także problem 

asortymentu w sklepiku szkolnym oraz problemu z parkowaniem pod szkołą.   

 

Obecna p. Beata Szymura zwróciła się z prośbą o sfinansowanie zakupu nagród 

książkowych dla wyróżnionych uczniów na zakończenie roku szkolnego  

(4 000 zł), sfinansowanie zakupu nowych książek do biblioteki szkolnej  

(1 500 zł), sfinansowanie uroczystości pasowania na czytelnika (120 zł), 

sfinansowanie nagród w konkursach organizowanych przez bibliotekę (300 zł), 

sfinansowanie zakupu folii samoprzylepnej do oprawy książek (400 zł) oraz 

sfinansowanie zakupu napisów samoprzylepnych na ściany nad wejściem do 

biblioteki i czytelni (200 zł). 

 

 

Następnie podjęto poniższe uchwały: 

 

Uchwała nr 12/10/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 października 

2021 r. – Powołano Komisję ds. Świetlicy w składzie: 

✓ Magdalena Piecuch-Rydzek - przewodnicząca 

✓ Jacek Kopeć 

✓ Ewelina Gazda 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 13/10/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 października 

2021 r. – Zatwierdzono budżet na rok szkolny 2021/2022. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 14/10/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 października 

2021 r.  –Przyznano p. Hannie Kula kwotę 4 000 zł (słownie: cztery tysiące  

złotych) na sfinansowanie zakupu projektora multimedialnego z ekranem do sali 

językowej nr 302.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 



Uchwała nr 15/10/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 5 października 

2021 r.  –Przyznano p. Patrycji Walasek-Lustyk kwotę 4 000 zł (słownie: cztery 

tysiące złotych) na sfinansowanie zakupu projektora multimedialnego z ekranem 

do sali językowej nr 304.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

Zgodnie z uchwalonym budżetem przyznano: 

✓ p. Annie Cuber i p. Katarzynie Wypler kwotę 2.000 zł (słownie: dwa 

tysiące złotych) na działalność Samorządu Uczniowskiego klas 4-8; 

✓ p. Jolancie Paczuła i p. Katarzynie Stawiarskiej-Mróz kwotę 1.500 zł 

(słownie: tysiąc pięćset złotych) na działalność Samorządu 

Uczniowskiego klas 1-3; 

✓ p. Magdalenie Małek kwotę 1.050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych) 

na zakup drążków gimnastycznych;  

✓ p. Beacie Szymurze i p. Marcie Jachimowskiej kwotę 4.000 zł (słownie: 

cztery tysiące złotych) na zakup nagród książkowych dla wyróżnionych 

uczniów na zakończenie roku szkolnego; kwotę 1.500 zł (słownie: tysiąc 

pięćset złotych ) uzupełnienie biblioteki; kwotę 120 zł (słownie: sto 

dwadzieścia złotych) na organizację uroczystości pasowania na 

czytelnika; kwotę 300 zł (słownie: czterysta złotych) na zakup nagród w 

konkursach organizowanych przez bibliotekę; kwotę 400 zł (słownie: 

czterysta złotych) na zakup folii samoprzylepnej do oprawy książek; 

kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) na zakup napisów 

samoprzylepnych na ściany nad wejściem do biblioteki i czytelni. 

✓ p. Beacie Witek oraz p. Katarzynie Czaja kwotę 750 zł (słownie: 

siedemset pięćdziesiąt złotych) na organizację uroczystości pasowania na 

ucznia uczniów klas 1. 

 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 9 listopada 2021 r. o godz. 

18:00. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

 

 

     Sekretarz                                          Przewodnicząca Rady Rodziców 

 Joanna Burczyk                                                   Katarzyna Sudoł                                                           


