PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 376
Z DNIA 17.09.2019r.

1. Otwarcie zebrania
2. RR wydała około 6,5 pln na zakup nowych zabawek na plac zabaw oraz ławek i krzesełek. Znaczna część
tej kwoty to środki zebrane ze zbiórek na festynach przedszkolnych.
3. Na zebraniu wywiązała się także dyskusja na temat zasadności wydatków przez RR a w zasadzie które
środki i skąd powinny być wydawane na zakup sprzętu , zabawek lub przyborów szkolnych – papierniczych.
Co leży w gestii przedszkola za co odpowiada gmina a co powinna uzupełniać RR.
4. Rada Rodziców podjęła uchwałę nr 9/2018/2019 (12 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) o
przeznaczeniu kwoty do 1.000 zł na zakup sprzętu nagłośniającego ze środków ogólnych Rady
Rodziców. Na dzień 17.09.2019r. – sprzętu brak , RR prosi o doradztwo techniczne przy zakupie sprzętu.
5. Po 18 września odbędzie się pranie dywanów i wykładzin
6. Pani Dyrektor przekazała informacje na temat organizacji na terenie przedszkola warsztatów na temat :
Jak nie wychować łobuza. – warsztaty prowadzi Edward Jakubowski – temat do przegłosowania .

7.

Wydłużenie godzin pracy przedszkola – na wniosek rodziców godziny pracy przedszkola zostaną
od września 2019 r. przedłużone do 17:30 – każdego dnia będzie dyżurowała do tej godziny jedna grupa.

8. Suche drzewa teren zewnętrzny przedszkola: temat ruszył od nowa ponieważ za pierwszym
razem niestety cała operacja wycinki drzew nie odbyła się kompleksowo.
9. Pielęgniarka w przedszkolu – nadal aktualne pozostaje ogłoszenie w sprawie zatrudnienia
pielęgniarki przez Dyrekcję (na pełen lub ½ etatu) - prowadzone były rozmowy z pielęgniarkami, które
były wstępnie zainteresowane, jednak na ten moment żadna osoba nie zdecydowała się na przyjęcie oferty
zatrudnienia. W dalszym ciągu zatem 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) – również od 1 września 2019 r. – to temat który wraca
i który omówimy z Panią Burmistrz REMBERTOWA na spotkaniu w ratuszu dnia 30.09.2019r.
10. 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 czerwiec 2019 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 (np. dofinansowanie
wycieczki, pomocy dla grupy). W wyjątkowych, losowych przypadkach istnieje oczywiście możliwość
zmiany wcześniejszej deklaracji.
11. Termin kolejnego zebrania to 22 października 2019 r.
12. Na zebraniu odbyło się także głosowanie nad nowym składem RR.
- Ewa Strus – przewodnicząca – za 18 głosów , 1 głos wstrzymujący się.
- Jarosław Brejnak z-ca przewodniczącego - za 19 głosów
- Sławomir Sekretarz - za 19 głosów
- Natalia Wójcik członek rady – za 19 głosów
- Jacek Chmielewski – z-ca sekretarz , członek rady – za 19 głosów.
Komisja rewizyjna w składzie : Ewa Strus , Jarosław Brejnak , Natalia Wójcik , Sławomir
Stefaniuk.
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