
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 

Z DNIA 14 CZERWCA 2022 R. 

 

Dnia 14 czerwca 2022 r. o godz. 18:00 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 oraz  TUZ na rok szkolny 2022/2023. Prezydium za 

najkorzystniejszą uznała ofertę TUZ rekomendując dyrekcji szkoły przyjęcie 

wariantu o wysokości składki 60 zł. 

 

Dyrektor Wojciech Niezgoda podsumował kończący się rok szkolny, a także 

podziękował Prezydium Rady Rodziców za współpracę. 

 

Zaopiniowano pozytywnie pracę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień 

awansu zawodowego. 

 

Uchwała nr 28/06/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 czerwca 2022 r. 

– Przyznano p. Beacie Szymura i p. Marcie Jachimowskiej kwotę 300 zł (słownie: 

trzysta złotych) na zakup książeczek do teatrzyku Kamishibai. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 29/06/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 czerwca 2022 r. 

- Przyznano p. Marcie Jachimowskiej i p. Beacie Szymura kwotę 300 zł (słownie: 

trzysta złotych) na zakup napisów na  ścianę przed biblioteką. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 30/06/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 czerwca 2022 r. 

- Przyznano p. Annie Cuber kwotę 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na 

zakup tablicy interaktywnej do s. 301. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 31/06/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 czerwca 2022 r. 

- Przyznano p. Jolancie Paczuła i p. Ewie Adamskiej kwotę 500 zł (słownie: 

pięćset złotych) na zakup nagród dla uczestników szkolnego konkursu 

recytatorskiego dla kl. 1-3 pt. „Miłość niejedno ma imię”.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 



Uchwała nr 32/06/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 czerwca 2022 r. 

- Przyznano p. Wojciechowi Niezgoda kwotę 458,18 zł (słownie: czterysta 

pięćdziesiąt osiem złotych, osiemnaście groszy) na zakup dyplomów wzorowego 

ucznia na zakończenie roku szkolnego. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 33/06/2021 Prezydium Rady Rodziców z dnia 14 czerwca 2022 r. 

- Przyznano p. Tatianie Urbanowicz-Weidner kwotę 309,69 zł (słownie: trzysta 

dziewięć złotych, sześćdziesiąt dziewięć groszy) na zakup nagród dla 

uczestników konkursu literackiego „Na podbój literatury. Piszemy opowiadanie 

z użyciem związków frazeologicznych.”  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Nauczyciel został pouczony o wymogu złożenia wniosku o dofinansowanie na 30 

dni przed planowanym wydarzeniem. 

 

W wolnych wnioskach Prezydium jednogłośnie uzgodniło, iż przewodnicząca 

złoży w najbliższych dniach do dyrekcji wniosek o uchwalenie zmian w statucie 

szkoły dotyczących ocen ze sprawdzianów. Postanowiono wnioskować o 

następującą zmianę: 

Zmiana §62 pkt 18 statutu szkoły, 

w obecnym brzmieniu : 

„18. Każdą pracę klasową, sprawdzian, test kompetencji uczeń może poprawiać 

tylko jeden raz bez względu na to, jaką ocenę otrzymał. Poprawa pracy może 

nastąpić w ciągu 10 dni zajęć szkolnych od uzyskania oceny w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. Do średniej ważonej liczona jest ocena 

uzyskana z pierwszej pracy pisemnej oraz ocena z poprawy z wagą taką samą jak 

ocena poprawiana.”. 

na : 

„18. Każdą pracę klasową, sprawdzian, test kompetencji uczeń może poprawiać 

tylko jeden raz bez względu na to, jaką ocenę otrzymał. Poprawa pracy może 

nastąpić w ciągu 10 dni zajęć szkolnych od uzyskania oceny w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. Do średniej ważonej liczona jest wyłącznie 

ocena wyższa uzyskana przez ucznia. W przypadku ocen tożsamych liczona jest 

tylko jedna z nich.” 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

      Protokolant                                                  Przewodnicząca Rady Rodziców 

     Ireneusz Bąk                                                          Katarzyna Sudoł 


