
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 

Z DNIA 21 CZERWCA 2021 R. 

 

Dnia 21 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie. 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

 

Obecny na pierwszej części posiedzenia przedstawiciel ubezpieczeniowy p. 

Dariusz Drzeniek przedstawił propozycję ubezpieczenia grupowego uczniów 

NNW Inter-Risk na rok szkolny 2021/2022. Rada Rodziców uznała tę ofertę za 

najkorzystniejszą spośród otrzymanych, rekomendując dyrekcji szkoły jej 

przyjęcie. 

 

Zaopiniowano pozytywnie pracę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień 

awansu zawodowego. 

 

Zgodnie z uchwalonym budżetem przyznano p. Małgorzacie Cieślińskiej kwotę 

300 zł (słownie: trzysta złotych) na zakup nagród w konkursie recytatorskim. 

 

Przyznano p. Beacie Szymura kwotę 147 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 

złotych) na zakup gry edukacyjnej. 

 

Przyznano p. Marcie Jachimowskiej i p. Beacie Szymura kwotę 1000 zł 

(słownie: tysiąc złotych) na zakup książek do biblioteki szkolnej. 

 

Uchwała nr 22/06/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 21 czerwca  

2021 r. – Zatwierdzono Aneks do Programu wychowawczo – profilaktycznego 

szkoły. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

W związku z brakiem imprez szkolnych w czasie pandemii, prezydium Rady 

Rodziców dysponuje na koniec roku szkolnego większymi środkami niż w 

latach poprzednich. Dlatego jest możliwość zakupu 3 sztuk tablic 

multimedialnych oraz rzutników do sal lekcyjnych, które potrzebują ich, a 

jeszcze nie są w nie wyposażone. Prośba do p. Marii Góreckiej o rozeznanie 

wśród nauczycieli, które sale najbardziej potrzebują takiego sprzętu. 

 



Obecny na posiedzeniu dyrektor szkoły Wojciech Niezgoda poprosił prezydium 

o rozważenie kwestii dofinansowania zakupu mebli na korytarze szkolne, które 

miałyby służyć uczniom podczas przerw. Ewentualna decyzja o ich zakupie 

będzie podjęta w nowym roku szkolnym. 

 

Dyrektor szkoły poinformował szczegółowo również zebranych o zdarzeniu 

mającym miejsce w szkole dnia 10 czerwca, opisanym w mediach 

społecznościowych w sposób nierzetelny, nieprawdziwy i zmieniający zaistniałe 

fakty. W związku z powyższym szkoła będzie domagała się sprostowania w 

mediach społecznościowych oraz przeprosin. 

 

Dyrektor podsumował także kończący się rok szkolny, a także podziękował 

Prezydium Rady Rodziców za współpracę.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

      Protokolant                                                  Przewodnicząca Rady Rodziców 

     Ireneusz Bąk                                                          Katarzyna Sudoł 


