
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SZKOŁA NA 5 

DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE 

Z DNIA 18.06.2020 r. 

 

 

Dnia 18.06.2020 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Zarządu 

Stowarzyszenia Szkoła na 5 działającego przy Szkole Podstawowej nr 5 

w Chorzowie. 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

 

Posiedzenie rozpoczęła prezes Stowarzyszenia Katarzyna Sudoł witając 

wszystkich zebranych na pierwszym spotkaniu Stowarzyszenia Szkoła na 5. 

Maciej Pieniążek podkreślił, że dokumentacja potrzebna do powołania 

Stowarzyszenia została szybko zatwierdzona i Stowarzyszenie może rozpocząć 

swoją działalność. 

 

Uchwała nr 1 / 06 /2020 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.06.2020 r. –

uchwała o wysokości składek członkowskich oraz opłacie wpisowej na 

działalność statutową Stowarzyszenia Szkoła na 5. 

Uchwalono, że opłata wpisowa jest dobrowolna. Wysokość składki 

członkowskiej wynosi 60 zł. na rok. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 2 / 06 /2020 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.06.2020 r.- 

uchwała o tymczasowym wzięciu w depozyt pieniędzy Rady Rodziców przy SP 

nr 5 na konto pomocnicze Stowarzyszenia, do czasu założenia przez Radę 

Rodziców swojego konta bankowego. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

Tematy poruszone podczas spotkania: 

 

1. Stowarzyszenie ma założone konto w banku BNP Paribas, do którego 

dostęp mają wiceprezes Ireneusz Bąk oraz skarbnik Joanna Balicka. 

Prowadzenie konta jest bezpłatne, miesięczna opłata za kartę wynosi 7zł. 

Przy koncie Stowarzyszenia utworzono konto pomocnicze, na którym 

tymczasowo zostaną wzięte w depozyt pieniądze Rady Rodziców 

działającej w SP5. Dostęp do konta pomocniczego będzie miała p. Maria 

Górecka. 



 

2. Rozpoczęła się również praca nad profilem Stowarzyszenia na 

facebook’u. 

Administratorem konta na fb będzie prezes Katarzyna Sudoł, dostęp do 

konta został udzielony także wiceprezesowi Ireneuszowi Bąkowi. 

Pierwszą aktywnością Stowarzyszenia będzie ogłoszenie konkursu na 

logo Stowarzyszenia. W/w konkurs zostanie ogłoszony wśród 

społeczności szkolnej SP5 korzystając z dziennika elektronicznego 

Librus, celem rozpowszechnienia informacji o powołaniu Stowarzyszenia 

działającego przy szkole. W zakładce, na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 5, znajdzie się wzmianka o Stowarzyszeniu wraz z nr 

konta. Stowarzyszenie ma również swój adres mailowy: 

stowarzyszenie@sp5.chorzow.pl 

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej powinni 

zastanowić się nad brzmieniem regulaminów dotyczących pracy 

poszczególnych organów Stowarzyszenia oraz wyborów do władz 

Stowarzyszenia i przyjmowania nowych członków. Uchwalenie 

regulaminów odbędzie się podczas spotkania Walnego Zgromadzenia 

planowanego na wrzesień 2020. 

4. Odbyła się dyskusja na temat wizji Członków Zarządu na funkcjonowanie 

Stowarzyszenia i kierunku, w jakim powinno się rozwijać. Maciej 

Pieniążek stwierdził, że Stowarzyszenia powinno działać w całym 

mieście, nie powinno ograniczać się tylko do społeczności SP5. 

Przedstawił swój pomysł na prelekcje dla nauczycieli z Chorzowa. 

Ustalono, że ta inicjatywa powinna zdobyć rekomendację czy patronat 

Urzędu Miasta Chorzów. W tym celu Maciej Pieniążek stworzy program 

szkoleń, przedstawi tematy prelekcji. Oferta zostanie zaprezentowana 

w UM. 

 

 

 

Kolejne posiedzenie planowane jest na wrzesień 2020r. O konkretnym terminie 

posiedzenia członkowie zostaną powiadomieni drogą mailową.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

            Sekretarz                                                        Prezes Zarządu 

 Wioletta Ziółkowska-Żyła                                       Katarzyna Sudoł 


