PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 376
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2018 R.

z udziałem:
Zastępcy burmistrza dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – p. Zbigniewa Magnuckiego
Dyrektor Przedszkola – p. Marii Chaber
V-ce Dyrektor Przedszkola – p. Doroty Bednarczuk

1. Otwarcie zebrania.
2. Spotkanie z zastępcą burmistrza dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Zbigniewem Magnuckim – poruszone kwestie:
a) opóźniony remont placu zabaw – nowy termin wyznaczono wykonawcy do 31.12.2018
r., wykonawcy naliczają się kary za opóźnienie w wykonaniu budowy 1.300 zł/dziennie
począwszy od 23.08.2018 r., wg informacji uzyskanych podczas spotkania głównym
powodem opóźnienia wskazanym przez wykonawcę są problemy z pracownikami; rodzice
obecni na zebraniu podnieśli również kwestię uzupełnienia piasku w piaskownicy – piasek
będzie w nowych piaskownicach;
b) pielęgniarka w przedszkolu – w związku ze zwiększoną liczebnością dzieci w
przedszkolu (powiększeniem o 14. oddział w roku szkolnym 2018/2019) oraz
koniecznością szczególnej opieki na dziećmi z trzech oddziałów integracyjnych, z-ca
burmistrza potwierdził wolę finansowania przez organ prowadzący w bieżącym roku
szkolnym etatu pielęgniarki (po zatwierdzeniu przez Zarząd dzielnicy) - prośba do
rodziców znających osoby, które byłyby chętne do podjęcia pracy w przedszkolu
(pielęgniarka, ratownik medyczny) o przekazanie takiej informacji Dyrekcji lub
przedstawicielowi Rady Rodziców;
c) ogrodzenie przedszkola – według informacji przekazanych przez z-cę burmistrza
remont wpisany jest już do planu remontów w 2019 r.
3. Rada Rodziców omówiła harmonogram teatrzyków i koncertów w nowym roku,
finansowych z dobrowolnych składek na Radę Rodziców; harmonogram jest wywieszony
przed salami.

4. Uchwała nr 1/2018/2019 w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców w roku
2018/2019 zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Przedszkola nr 376 Oddziałami
Integracyjnymi, w składzie:
Przewodnicząca Rady Rodziców, Skarbnik – Ewa Strus (grupa Świetliki)
Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców – Sławomir Stefaniuk (grupa Liski)
Sekretarz – Tomasz Kociołek (grupa Słoneczka)
/16 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”/
5. Uchwała nr 2/2018/2019 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej w roku 2018/2019
zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi,
w składzie:
Ewa Strus (grupa Świetliki) jako Przewodnicząca Rady Rodziców
Tomasz Kociołek (grupa Słoneczka) jako Sekretarz Rady Rodziców
Justyna Piekut (grupa Sówki)
Barbara Bielak (grupa Krasnale)
/16 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”/
6. Pytania dotyczące poszczególnych grup.
7. Termin kolejnego zebrania ustalono na 11.10.2018 r. (czwartek) o godz. 19:00. Na
zebranie zapraszamy obowiązkowo przynajmniej jednego przedstawiciela trójek z każdej
grupy oraz wszystkich pozostałych chętnych rodziców. Podczas zebrania omówiony
zostanie m.in. plan finansowy wydatków Rady Rodziców na rok 2018/2019 oraz
podsumowanie realizacji planu finansowego za rok 2017/2018.

Załącznik nr 1 – lista obecności
Grupa
MOTYLKI (3-LATKI)
MISIE (3-LATKI)
ZAJĄCZKI (3-LATKI)
ŻABKI (3-LATKI)
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LISKI (4-LATKI)
KRASNALE (4-LATKI)
BIEDRONKI (4-LATKI)
PSZCZÓŁKI (4-LATKI)
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ŚWIETLIKI (5-LATKI)
JEŻYKI (5-LATKI)
WIEWIÓRKI (5-LATKI)
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+
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SŁONECZKA (6-LATKI)
SÓWKI (6-LATKI)
KROPELKI (6-LATKI)
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+
+
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