
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 

Z DNIA 14 grudnia 2021 r. 

 

Dnia 14 grudnia 2021 r. o godz. 17:00 odbyło się posiedzenie Prezydium Rady 

Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie. 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

 

Obecna p. psycholog Wioletta Ziółkowksa-Żyła przedstawiła zmiany  

w programie pedagogiczno-wychowawczym szkoły. Obecna na posiedzeniu p. 

Dyrektor Anna Ząbkowska-Petka  poinformowała o zmianach w statucie szkoły.   

   

Następnie podjęto poniższe uchwały: 

Uchwała nr 19/12/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 grudnia  

2021 r. – przyjęto zmiany w programie pedagogiczno-wychowawczym szkoły.  

Uchwałę podjęto 5 głosami osób obecnych na zebraniu oraz 6 głosami 

oddanymi zdalnie.  

 

Uchwała nr 20/12/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 grudnia 

2021 r. – przyjęto zmiany w statucie szkoły. 

Uchwałę podjęto 5 głosami osób obecnych na zebraniu oraz 5 głosami 

oddanymi zdalnie, 1 głos przeciw. 

 

Uchwała nr 21/12/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 grudnia 

2021 r. – Przyznano p. Anicie Jasińskiej kwotę 7 500,00 zł (słownie: siedem 

tysięcy pięćset złotych) na sfinansowanie zakupu tablicy multimedialnej do sali 

314.  

Uchwałę podjęto 5 głosami osób obecnych na zebraniu oraz 6 głosami 

oddanymi zdalnie.  

 

Uchwała nr 22/12/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 grudnia 

2021 r. – Przyznano p. Marcie Jachimowskiej i p. Beacie Szymura kwotę 

200,00 zł (słownie: dwieście złotych) na sfinansowanie zakupu naklejek 

ściennym z cytatami o książkach i czytaniu. 

Uchwałę podjęto 5 głosami osób obecnych na zebraniu oraz 6 głosami 

oddanymi zdalnie.  

 

 

Wniosek p. Anny Rybczyńskiej dotyczący dofinansowania wyposażenia 

świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne i planszowe w 

kwocie 1 000,00 zł został uwzględniony w uchwalonym budżecie.  



 

Wniosek p. Tatiany Urbanoiwcz-Weidner dotyczący zakupu tablicy 

interaktywnej do sali nr 214 w kwocie 6 500,00 zł został odłożony w czasie.  

 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 11 stycznia 2022 r. o godz. 

17:00. 

Na tym posiedzenie zakończono 

 

 

     Sekretarz                                          Przewodnicząca Rady Rodziców 

 Joanna Burczyk                                                   Katarzyna Sudoł                                                           


