PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 376
Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 R.

z udziałem:
Dyrektor Przedszkola – p. Marii Chaber
1. Otwarcie zebrania.
2. Rada Rodziców, podobnie jak Rada Pedagogiczna, podjęła (18 osób „za”, 0 „przeciw”, 0
„wstrzymujących się”) uchwałę w sprawie negatywnego zaopiniowania planu finansowego
Przedszkola na rok 2019, przedstawionego przez Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st.
Warszawy.
Przedłożony projekt planu finansowego na rok 2019 nie zabezpiecza zaspokojenia niezbędnych
potrzeb w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych Przedszkola, w tym związanych z
obligatoryjną podstawą programową.
W szczególności dotyczy to następujących pozycji:


Rozdział 80104 §4210 zakup materiałów i wyposażenia, w którym z kwot
przeznaczonych na 2019 rok wydzielono 38.000 zł. Kwota ta nie odzwierciedla bieżących
potrzeb Przedszkola - największej obecnie placówki przedszkolnej w Dzielnicy Rembertów m.
st. Warszawy z 14 oddziałami, w tym 3 integracyjnymi i ponad 300 uczniami. Pomimo
utworzenia kolejnego oddziału w bieżącym roku szkolnym, kwota w tym paragrafie nie uległa
zmianie w porównaniu z poprzednim rokiem. Postulujemy jako minimum zwiększenie
środków o:
- kwotę 4.000 zł na dwa oczyszczacze powietrza (sala rytmiczna oraz sala nowoutworzonej
grupy) oraz
- kwotę 2.700 zł na wykładziny podłogowe do przynajmniej trzech grup, w których salach są
one w największym stopniu zużyte.



Rozdział 80148 §4210 zakup materiałów i wyposażenia (stołówki szkolne i
przedszkolne), w którym z kwot przeznaczonych na 2019 rok wydzielono 4.000 zł. Kwota ta
nie odzwierciedla bieżących potrzeb stołówki i kuchni Przedszkola. Postulujemy jako
minimum zwiększenie środków do kwoty 8.000 zł na zakup niezbędnych elementów
wyposażenia, takich jak m.in. garnki, noże, deski, talerze, kubki, a także środki czystości.



Rozdział 80149 §4210 zakup materiałów i wyposażenia (realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego, zgodnie z załącznikiem nr 5), w którym z kwot przeznaczonych
na 2019 rok nie wydzielono żadnych środków. Postulujemy jako minimum zabezpieczenie
środków w kwocie 6.000 zł na zakup:

- szafy na dokumentację nauczycieli terapeutów (ok. 800 zł),
- krzeseł/siedzisk w holu dla rodziców w holu Przedszkola (przed gabinetami) (ok. 4.500 zł),
- odkurzacza do gabinetów terapeutycznych (ok. 700 zł).


Rozdział 80104 §4240 zakup pomocy naukowych – przedstawiony plan finansowy nie
uwzględnia żadnych środków na zakup pomocy naukowych ani dydaktycznych, poza kwotą
5.000 zł w § 4240 rozdziału 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zgodnie z załącznikiem
nr 5; uniemożliwia to w pełni realizację podstawy programowej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego. Jako minimum na zakup pomocy naukowych powinna zostać
zabezpieczona kwota 14.000 zł, tj. 1.000 zł dla każdej z 14 grup. Obecnie całkowity ciężar
realizacji podstawy programowej spoczywa de facto na rodzicach dzieci.



Rozdział 80104 §4700 Szkolenie pracowników oraz Rozdział 80146 §4700
Dokształcanie pracowników pedagogicznych, w których wydzielono kwoty
odpowiednio 3.200 zł oraz 4.000 zł. Tak drastycznie niski – w ocenie Rady Rodziców – poziom
planowanych wydatków na dokształcanie pracowników (przy łącznie 80 osobach
zatrudnionych w Przedszkolu) uniemożliwia realizację celów nauczycieli i w długoterminowej
perspektywie może mieć ujemny wpływ na jakość działalności dydaktycznej w placówce.



Rozdział 85415 §3260 Inne formy pomocy dla uczniów, w którym wydzielono kwotę
4.000 zł – biorąc pod uwagę istotny wzrost liczby uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem
i ogrom potrzeb w zakresie pomocy materialnej dla uczniów placówki, przyznana na ten cel
kwota umożliwi realizację pomocy dla najbardziej potrzebujących uczniów Przedszkola jedynie
w znikomej części. Proponujemy zwiększenie tej kwoty do co najmniej 15.000 zł.

3. Pielęgniarka w przedszkolu – nadal aktualne pozostaje ogłoszenie w sprawie zatrudnienia
pielęgniarki przez Dyrekcję (na pełen lub ½ etatu). W dalszym ciągu prośba do rodziców znających
pielęgniarki, które byłyby chętne do podjęcia pracy w przedszkolu o przekazanie im tej informacji i
zgłaszanie się do Dyrekcji (szczegóły warunków zatrudnienia dostępne w sekretariacie). W związku z
małym zainteresowaniem ogłoszeniem, złożony został wniosek o oddelegowanie pielęgniarki do
przedszkola z ZOZu, co jest alternatywą do zatrudnienia pielęgniarki na umowę o pracę.
4. Na styczeń 2019 r. planowane jest podpisanie przez Radę Rodziców umów o współpracy z
przewoźnikami w zakresie transportu dzieci na wycieczki.
5. Fotograf w przedszkolu – dziękujemy za wszystkie uwagi, komentarze i propozycje zmian
odnośnie zdjęć – zostały one przekazane firmie fotograficznej.
6. Kwestie bieżące dotyczące poszczególnych grup:
 Liski – zacieki w sali – Dyrekcja zgłosi konieczność dokonania przeglądu;
 rodzice dzieci z grupy Jeżyki planują wystawienie przedstawienia teatralnego – dzięki
współpracy z ASzWoj możliwe będzie wykorzystanie do prób/występów Sali widowiskowej
ASzWoj, na której również występowały 9.12. dzieci z grupy Słoneczka w koncercie kolęd.
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7. Przypominamy o bieżących wpłatach zadeklarowanych na początku roku składek na Radę
Rodziców na rachunek bankowy:
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Admiralska 17, 00-910 Warszawa
nr rachunku: 13 1440 1387 0000 0000 1125 7828
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę i za jaki okres wpłacana jest składka
(np.: Anna Kowalska, grupa Słoneczka, składka za listopad 2018 r.).
Brak wpłat uniemożliwia Radzie Rodziców realizację zaplanowanych zadań.
Jeśli na rachunek Rady Rodziców wpłynie co najmniej 95% zadeklarowanych wpłat od danej grupy,
otrzymuje ona dofinansowanie 400 zł do wykorzystania na dowolny cel grupy. W wyjątkowych,
losowych przypadkach istnieje oczywiście możliwość zmiany wcześniejszej deklaracji.
8. Termin kolejnego zebrania ustalono na 16.01.2019 r. (środa) 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
+
+
+
+

8.11.2018
+++
+
+
+

10.12.2018
+
+
+
++++

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)

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
brak
+
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