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Protokół ze spotkania Rady Rodziców
Nr 1 w roku szkolnym 2018/19

Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami sportowymi
w Goleniowie

Obrady rozpoczęto od ustalenia składu prezydium na nowy rok szkolny.

1. W głosowaniu ponownie wybrano ten sam skład prezydium co w ubiegłym roku a do 
prezydium dołączyły Agnieszka Zdebiak i Katarzyna Klimecka w charakterze sekretarzy.

Skład prezydium na rok szkolny 2018/19: 
•przewodniczący Michał Niklas
•zastępca: Aleksandra Syrewicz
•skarbnik: Aneta Rudnicka-Kiszko
•sekretarz: Agnieszka Zdebiak
•sekretarz: Katarzyna Klimecka

2. Skarbnik Rady Rodziców Aneta Rudnicka-Kiszko przedstawiła stan wydatków i wpływów 
za rok ubiegły. 
Suma wydatków w roku szkolnym 2017/2018 wynosiła 13 785 zł (szczegółowy wykaz 
wydatków dostępny na www: http://sp5.goleniow.edu.pl/rada-rodzicow/
Wpłaty na radę rodziców dokonane w roku ubiegłym były niższe o 4 tys zł (deficyt został 
sfinansowany z nadwyżki w latach ubiegłych).

3. Na rok szkolny 2018/2019 ustalono wysokość składki na Radę Rodziców – 40 zł jak w 
ubiegłym roku. 

Ponieważ poprzedni rok była zakończonym deficytem jest ogromna prośba o mobilizację 
rodziców do poprawy frekwencji wpłat składki.

Wpłaty mogą być dokonywane na konto, u wychowawcy jeśli się zgodzi lub w szkolnym 
sekretariacie. Przelew na konto w Banku Spółdzielczym:

28 9375 0002 1630 0599 3000 0010

Wpłacając pieniądze proszę podać klasę, imię i nazwisko dziecka, oraz ewentualnie klasy, 
imiona i nazwiska rodzeństwa.

4. Najlepiej wpłacające klasy jak w ubiegłym roku dostawały zwroty części pieniędzy.
Progi zwrotów w roku 2017/1018:
•  Klasy, które do 1 maja zbiorą powyżej 60% uzyskają zwrot 10% wpłaconej sumy.
•  Klasy, które do 1 maja zbiorą powyżej 80% uzyskają zwrot 20% wpłaconej sumy.
• Klasy, w których do 1 maja wpłacą wszyscy lub nie wpłaci tylko jedna osoba, uzyskają 

w zwrot 30% wpłaconej sumy.

Pieniądze dostanie wychowawca w maju/czerwcu i w porozumieniu z
rodzicami klasa będzie mogła te pieniądze wykorzystać na dowolny cel (wspólne, wyjście 
na lody, pizzę).



5. Po dyskusji ze względu na zapewnienie kontynuacji ochrony wybrano jak w ubiegłym roku 
ubezpieczenie grupowe firmy Gothaer – każdy z rodziców będzie mogl wybrać czy chce 
ubezpieczyć ucznia w wariancie tańszym za 48 zl na rok czy droższym 100 zł rocznie. 
Wpłaty do końca września w sekretariacie szkoły.

6. Rada Rodziców przedyskutowała kwestię używania telefonow komorkówych przez dzieci w
szkole. Potwierdzono, że obowiązujący zakaz używania na lekcjach sprawdza się – 
problemem są przerwy. Ponieważ w szkole obecnie jest jeszcze młodzież gimnazjalna dla 
której wyegzekwowanie zakazu używania telefonów na przerwach może w praktyce być 
trudne (lub nawet niemożliwe), ustalono, że na ten moment zostanie wprowadzone w 
klasach I-III odkładanie telefonów do pudełek i oddawanie na długą przerwę tak jak to 
miało miejsce w wybranych klasach w ubiegłym roku.

7. Ustalono, że kolejne spotkania Rady Rodziców będą o 17.00 we wtorki w tygodniach 
poprzedzających wywiadówki. 

Na tym przewodniczący Rady Rodziców Michał Niklas zakończył obrady przypominając, że 
informacje o numerze konta i kolejnych spotkaniach dostępne będą na stronie: 
http://sp5.goleniow.edu.pl/rada-rodzicow/


