
Goleniów 28.11.2017r 

 

Protokół ze spotkania Rady Rodziców 

 Nr 3 w roku szkolnym 2017/18 

Szkoły Podstawowej  nr 5 w Goleniowie 

 

Obrady rozpoczął przewodniczący Rady Rodziców Michał Niklas.  

Na sekretarza wybrano Agnieszkę Zdebiak. 

1. Przewodniczący Rady Rodziców Michał Niklas przedstawił wydatki od 

ostatniego spotkania: 

 zakup KW, KP: 10 zł 

 zakup pieczątki: 48 zł 

 klocki BAMP dla klas pierwszych: 470 zł 

 dofinansowanie nagród i poczęstunków na konkursy językowe: 350 zł 

 zakup słodyczy na nagrody „dyrektorskie”: 220 zł 

 pierwsza wpłata na materiały do sensoplastyki (mąka, masa solna): 

200 zł 

 ozdoby (pompony) dla zespołu cheerleaderek: 330 zł 

 balony dekoracyjne na Dzień Niepodległości i podobne imprezy: 46 zł 

 nagrody w konkursach na Dzień Niepodległości: 273 zł 

 nagrody w konkursach związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin 

Marii Skłodowskiej Curie: 127 zł 

 

Razem w tym roku szkolnym wydaliśmy  2074 zł. 

 

2. Skarbnik: Aneta Rudnicka-Kiszko przedstawiła wpływy i wpłaty w 

poszczególnych klasach. 

 

klasa: liczba wpłat/ liczba uczniów 

przedszkolaki: 12/21 

1a: 10/19 

1b: 12/21 

4a: 17/28 

7a: 11/28 

2a: 1/30 



2b: 0/23 

2c: 3/26 

2d: 5/27 

2e: 3/26 

2f: 0/20 

2g: 2/19 

3a: 3/29 

3b: 2/26 

3c: 1/27 

3d: 4/27 

3e: 0/23 

3f: 0/23 

 

Ponieważ zanotowano  mało wpłat na najbliższej wywiadówce prezes Rady 

Rodziców złoży wizytę w klasach i omówi wydatki i wpłaty. 

 

Nauczyciele dostaną informacje o liczbie wpłat w klasach. Rodzice będą mogli 

sprawdzić wpłaty w sekretariacie w arkuszu kalkulacyjnym jaki pani Skarbnik 

prześle pani sekretarce. 

 

 

3. Jednogłośnie zaakceptowany został pomysł, by najlepiej wpłacające klasy 

dostawały zwroty części pieniędzy. 

 

Progi zwrotów w roku 2017/1018: 

 

1. Klasy, które do 1 maja zbiorą powyżej 60% uzyskają zwrot 10% 

wpłaconej sumy. 

2. Klasy, które do 1 maja zbiorą powyżej 80% uzyskają zwrot 20% 

wpłaconej sumy. 

3. Klasy, w których do 1 maja wpłacą wszyscy lub nie wpłaci tylko jedna 

osoba, uzyskają w zwrot 30% wpłaconej sumy. 

 

Pieniądze dostanie wychowawca w czerwcu i w porozumieniu z 

rodzicami klasa będzie mogła te pieniądze wykorzystać na dowolny cel. 

 

 

4. Ustalono, że Rada Rodziców jak co roku sfinansuje nagrody dla 

wyróżnionych uczniów na koniec roku. Ponieważ w części klas może  nie 

być świadectw z paskiem, to w takich klasach nagrodę książkową od RR 

dostanie także uczeń z najlepszą średnią i uczeń z najlepszą frekwencją. 

 

  



5. Rozpatrzono  nowe podania o dofinansowanie: 

 

 zaakceptowano kolejną transza na sensoplastykę 

 odrzucuno podanie o dofinansowanie wyjazdu  do "Domu chleba" 

ze wzglądu na to, że dotyczył jednej klasy i raczej powinien być 

finansowany z pieniędzy klasowych, a nie szkolnych. 

 

6. 6 grudnia po klasach przejdzie się św. Mikołaj i rozda słodycze. Rada 

zdecydowała na słodycze przeznaczyć 500 zł (czyli ok. 1 zł na dziecko). 

 

7. Omówiono sprawę balu karnawałowego dla młodszych klas. Zdecyowano o 

finansowaniu nagrody dla Królowej i Króla Balu (słodycze + zdjęcia w jakiś 

ładnych ramkach, poczęstunek będzie robiony "klasowo"). 

 

Na tym przewodniczący Rady Rodziców Michał Niklas zakończył obrady 

przypominając, że informacje o numerze konta i kolejnych spotkaniach są 

dostępne na stronie: http://g2.goleniow.edu.pl/rada-rodzicow/ 

 

 

http://g2.goleniow.edu.pl/rada-rodzicow/

