PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 376
Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

z udziałem:
Z-cy Dyrektora Przedszkola – p. Doroty Bednarczuk

1. Otwarcie zebrania.
2. Omówienie planu finansowego wpływów i wydatków Rady Rodziców na rok 2018/2019.
Wg aktualnego stanu deklaracji (spłynęła większość z poszczególnych grup) budżet Rady Rodziców na
rok 2018/2019 wynosi 56.450 zł, z przeznaczeniem środków głównie na koncerty w trakcie całego
roku, teatrzyki, organizację Mikołajek, balu karnawałowego, zakończenia przedszkola dla 6-latków
oraz dofinansowania poszczególnych grup.
Podczas kolejnego zebrania Rady Rodziców (lub w wyjątkowych przypadkach w ustalonym
indywidualnie innym terminie) przedstawiciele grup będą mogli odebrać 600 zł dofinansowania,
jakie każda grupa dostanie na Mikołajki, do wydatkowania po uzgodnieniu z wychowawczyniami.
W związku z malejącymi wpływami w porównaniu do deklarowanych kwot w poprzednich latach, Rada
Rodziców podjęła uchwałę nr 3/2018/2019 w sprawie zmiany regulaminu Rady Rodziców, zgodnie z
którą punkt IX.11 przyjął brzmienie:
„IX.11. Każdemu z oddziałów przedszkolnych (grup) może zostać przyznane – na wniosek przedstawiciela trójki
grupowej – dofinansowanie od Rady Rodziców w maksymalnej kwocie 400 zł do wykorzystania na dowolny cel
grupy, pod warunkiem dokonania przez rodziców danej grupy wpłat w kwocie równej co najmniej 95% kwot
wynikających ze złożonych na początku roku deklaracji za okres 1 września – 30 czerwca kolejnego roku,
najpóźniej do 31 maja danego roku szkolnego. W pierwszym roku wdrożenia niniejszego punktu (tj. w roku
szkolnym 2018/2019) oddziały przedszkolne dzieci 6-letnich mogą otrzymać dofinansowanie wcześniej, jeśli na
dzień 31 marca 2019 r. grupy te dokonają wpłat w kwocie równej co najmniej 95% kwot wynikających ze
złożonych na początku roku deklaracji za okres 1 września – 31 marca kolejnego roku. W wyjątkowych
przypadkach losowych deklaracja wpłat danego rodzica może zostać zmieniona w trakcie roku, po akceptacji
Prezydium Rady. Środki niewykorzystane lub nieprawidłowo rozliczone w danym roku szkolnym nie podlegają
wykorzystaniu w kolejnym okresie rozliczeniowym. Przyznanie dofinansowania, o którym mowa w niniejszym
punkcie, nie wymaga odrębnych uchwał Rady Rodziców.”

/14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”/
3. Remont placu zabaw – omówiono aktualny status, wszystkie urządzenia zostały przywiezione i są
sukcesywnie instalowane. Rodzice z Rady Rodziców wystąpili do Urzędu Dzielnicy Rembertów o wgląd
do umowy z wykonawcą w trybie dostępu do informacji publicznej.

4. Pielęgniarka w przedszkolu – wg stanu na dzień zebrania Urząd Dzielnicy nie odpowiedział na
pismo odnośnie możliwości zatrudnienia pielęgniarki rodzica z jednej z grup. Dyrekcja wystosuje
dodatkowe pismo w imieniu przedszkola. W dalszym ciągu prośba do rodziców znających pielęgniarki,
które byłyby chętne do podjęcia pracy w przedszkolu o przekazanie takiej informacji Dyrekcji lub
przedstawicielowi Rady Rodziców.
5. Kwestie bieżące:
a) zakaz wjazdu wózków do przeszkola – zgodnie z wyjaśnieniami Dyrekcji, zakaz wprowadzono w
trosce o czystość podłóg, po których poruszają się dzieci i w celu ograniczenia dodatkowych
kosztów czyszczenia i wymiany wykładzin. Nie ma przeciwwskazań, aby wjechać pod schody na
hallu (pod schodami na I piętro);
b) korzystanie z łazienki w korytarzu przy hallu wejściowym – toaleta jest przeznaczona dla
dorosłych, ale w awaryjnych sytuacjach opiekun może poprosić o klucz dozorcy dziennego również
będąc z dzieckiem. Takie ograniczenie jest konieczne ze względu na kradzieże wyposażenia z tej
łazienki (!) oraz wymogi Sanepidu;
c) w grupach Misie i Jeżyki odbędzie się wymiana dywanów; dyskutowano również możliwość
zakupienia przez Radę Rodziców używanego urządzenia Rainbow dla woźnych (ok. 1.500 zł) –
pozwoli to na ograniczenie kosztów prania, finansowanych w poprzednich latach przez Radę
Rodziców;
d) przesadzanie dzieci na na czas posiłku do innej grupy – są to sporadyczne przypadki,
spowodowane mniejszą niż w poprzednim roku ilością miejsc na stołówce – Dyrekcja uczuli
wychowawczynie, aby w miarę możliwości dzieci jadły posiłki w swoich grupach.
6. Termin kolejnego zebrania ustalono na 8.11.2018 r. (czwartek) o godz. 19:00. Na zebranie
zapraszamy obowiązkowo przynajmniej jednego przedstawiciela trójek z każdej grupy oraz wszystkich
pozostałych chętnych rodziców.
Załącznik nr 1 – lista obecności
Grupa
MOTYLKI (3-LATKI)
MISIE (3-LATKI)
ZAJĄCZKI (3-LATKI)
ŻABKI (3-LATKI)

13.09.2018
+++
++++
+
+

11.10.2018
+
+
+
+

LISKI (4-LATKI)
KRASNALE (4-LATKI)
BIEDRONKI (4-LATKI)
PSZCZÓŁKI (4-LATKI)

+
++
+
+

+
++
+
brak

ŚWIETLIKI (5-LATKI)
JEŻYKI (5-LATKI)
WIEWIÓRKI (5-LATKI)

++
+
brak

++
brak
+

SŁONECZKA (6-LATKI)
SÓWKI (6-LATKI)
KROPELKI (6-LATKI)

+
+
+

+
+
+
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