Protokół ze spotkania

nr 01 z dnia 14 Września 2020

Protokół ze spotkania Rady Rodziców
w dniu 14.09.2020
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obecni:
Ewa Michoń-Wronka
Katarzyna Pol
Piotr Kijowski
Anna Meus-Sikora
Krystian Kodura
Iwona Dąbrowska
Adam Marzec

II.

15. Natalia Góralczyk
16. Dominika Tarnowska-Psarska
17.
18.
19.
20.

Czas i Miejsce Spotkania:
• 14.09.2020 – 18:00
• Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie przy ul. Sportowej

III.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.

8. Paulina Stanek
9. Agnieszka Wierzbicka
10. Wiktor Czapielik
11. Robert Kubiak
12. Aneta Śliwa
13. Joanna Brzezińska
14. Angelika Kardaś

Przebieg Spotkania (główne tematy):
Wybory Prezydium Rady Rodzicielskiej
Informacje na temat organizacji zajęć i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021
Rozliczenie ubiegłorocznego (2019/2020) budżetu Rady Rodzicielskiej
Ustalenie wysokości składki na Radę Rodzicielską oraz Mikołaja
Pozostałe informacje
Ustalenia (rozwinięcie tematów):

Ad.1

W przeprowadzonym głosowaniu wzięło udział 15 osób, które jednogłośnie
wybrały Prezydium Rady Rodzicielskiej na rok 2020/2021:
Skład Prezydium Rady Rodzicielskiej Przedszkola:
1. Przewodniczący
– Wiktor Czapielik (Przedwiośnie)
2. Z-ca Przewodniczącego
– Anna Meus-Sikora (Zima)
3. Skarbnik
– Robert Kubiak (Lato)
Skład Prezydium Rady Rodzicielskiej „Zerówek”:
1. Przewodnicząca
– Joanna Brzezińska (0D)
2. Z-ca Przewodniczącej
– Iwona Dąbrowska (0D)
3. Skarbnik
– Adam Marzec (0E)
Sekretarz Rady Rodziców

– Krystian Kodura (0A)

Podobnie jak w roku ubiegłym, z uwagi na fizyczne rozdzielenie oddziałów
Przedszkolnych od Zerówek, skład Prezydium Rady Rodzicielskiej został adekwatnie
wyznaczony.
Ad.2

1. Pani Dyrektor przedstawiła Radzie Rodziców harmonogram Konkursów
i Uroczystości w roku Szkolnym 2020/2021. (załącznik nr 1)
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2. Pani Dyrektor poinformowała wszystkich obecnych o zawieszeniu współpracy
z firmami zewnętrznymi, prowadzącymi zajęcia dodatkowe, do końca Września.
Dyrekcja po przeanalizowaniu rozwoju sytuacji związanej z COVID-19, przekaże
informację o ewentualnym wznowieniu współpracy, w kwestii zajęć dodatkowych,
w nadchodzących miesiącach.
Ad.3

1. Skarbnik Rady Rodziców Przedszkola przedstawił rozliczenie środków
finansowych za rok 2019/2020, z którego wynika, że całość budżetu została
rozliczona do 0 (stan budżetu – 0zł).
2. Skarbnik Rady Rodziców Zerówek przedstawił rozliczenie środków finansowych
za rok 2019/2020, z którego wynika, że w budżecie pozostała kwota w wysokości
8,59zł, która zostanie przekazana na konto obecnego Skarbnika „Zerówek”.

Ad.4

Rada Rodziców podjęła Uchwałę 1/2019-2020 (załącznik nr 2), w której brzmieniu,
ustaliła wysokość składki:
• na Radę Rodziców w wysokości 45 zł – (zakup nagród w konkursach,
organizacja imprez) płatne do 05.10.2020
• Na Mikołaja w wysokości 35zł – (zakup paczek Mikołajowych, (ewentualne)
zorganizowanie spotkania z Mikołajem) płatne do 05.10.2020
o Poproszono Członków Rady Rodziców o przygotowanie na następne
spotkanie, propozycji prezentów mikołajowych.

Ad.5

1. Został poruszony problem leżakowania/odpoczynku dzieci podczas zajęć
w świetle obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Rodzice poprosili Panią Dyrektor
o zweryfikowanie możliwości wykorzystania prywatnych kocyków dzieci jako
poduszek, które byłyby podpisane i składowane każdorazowo w prywatnych
szafkach naszych pociech.
2. Jeden z rodziców spytał o możliwość ograniczenia do minimum posiłków
słodkich, a także o ograniczenie rozdzielania słodyczy w dniu urodzin
Przedszkolaków. W odpowiedzi, Pani Dyrektor udzieliła informacji na temat
aktualnego cateringu, że jest on świadczony w oparciu o restrykcyjne normy
ministerialne oraz że Dietetyk, który ustala jadłospis z pewnością spełnia te
wytyczne, gdyż jego praca podlega ciągłym audytom. Odnosząc się do pytania
o poczęstunek słodyczami w dniu urodzin, Pani Dyrektor przypomniała,
o wprowadzonych w tym temacie restrykcjach sanitarnych w czasie trwania
pandemii COVID-19.
3. Pani Dyrektor poprosiła, aby zapłaty na Ubezpieczenie oraz Podręczniki do
Angielskiego zostały uiszczone w całości z jednego konta bankowego. Rodzice
zaproponowali jednak, aby opłaty dotyczące zarówno podręczników, jak i
ubezpieczenia zebrali odpowiedni Skarbnicy w obrębie swoich obszarów
działalności w celu uniknięcia zamieszania:
• Robert Kubiak będzie gromadził fundusze z tytułu ubezpieczenia i zakupu
podręczników w imieniu wszystkich grup Przedszkola
• Adam Marzec będzie gromadził wpłaty z tytułu ubezpieczenia i zakupu
podręczników w imieniu wszystkich grup Zerówkowych
• Wszyscy Skarbnicy grupowi Przedszkola i oddziałów „zerowych” są
zobowiązani do przelania pieniędzy do odpowiednich Skarbników w
terminie do 25.09.2020.
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o Robert Kubiak 77 1140 2004 0000 3802 6614 8252 (mBank)
o Adam Marzec 05 1240 2294 1111 0011 0176 2246 (Pekao)
• Po zebraniu opłat od wszystkich skarbników grupowych, Skarbnik Rady
Rodziców Przedszkola przekaże wszystkie zgromadzone środki
Skarbnikowi Rady Rodziców grup Zerówkowych w celu dokonania
jednorazowej opłaty z w/w tytułów.
• W tytule każdego przelewu powinna się znaleźć informacja z jakiej grupy
pochodzi wpłata oraz ile na ile rodziców dzieci wpłaciło. Np.: Lato 24/25
Mikołaj, 25/25 Rada Rodziców, 120/124 ubezpieczenie itd.
5. Pani Dyrektor poprosiła Radę Rodziców, aby zaproponowała scenariusz
Czerwcowego Dnia Rodziny. Pomimo obawy o stopień zaawansowania stanu
epidemiologicznego w tym czasie, pojawiają się problemy związane ograniczonym
miejscem i masowym charakterem imprezy.
6. Pojawiła się prośba jednego z rodziców o jak najczęstsze wychodzenie dzieci na
dwór/pole. Pani Dyrektor potwierdziła że przekaże tą prośbę do Pań
wychowawczyń, jednak przypomniała, że organizacyjnie jest to trudne do
osiągnięcia, aby pogodzić wszystkie odziały Szkolne i Przedszkolne (zerówki)
dysponowaną przestrzenią przy ul Szkolnej.
7. Została utworzona lista kontaktowa członków Rady Rodzicielskiej, która stanowi
Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. (dostępna u każdej Trójki klasowej)
8. Pani dyrektor poprosiła, aby przypomnieć rodzicom o oddaniu uzupełnionych
dokumentów.
9. Został ustalony termin następnego spotkania Rady Rodziców na dzień:
12.10.2020 o godzinie 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej
V.
Nr

Plan akcji (opcjonalnie):
Działanie do podjęcia

1

Przygotowanie ofert prezentów Mikołajowych

2

Rozpoznanie możliwości wykorzystania prywatnych kocyków dzieci, jako
poduszek w czasie odpoczynku.

Odpowiedzialny

Planowany Termin
wykonania
(DD.MM.RRRR)

Wszyscy członkowie Rady
Rodziców

12.10.2020

Pani Dyrektor

28.09.2020

Sporządził:
Sekretarz
…………………………..
podpis
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Załącznik nr 1

Załącznik do Protokołu 01/2020-2021

nr 2 z dnia 14 Września 2020

Uchwała 1/2020-2021
Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Zabierzowie - Przedszkola Samorządowego z Oddziałami
Integracyjnymi
z dnia 14.09.2020r.
W sprawie: Ustalenia wysokości o oraz terminów składki na finansowanie działań Rady
Rodziców oraz kwoty przeznaczonej na Prezent Mikołajowy.
Rada Rodziców
Rada Rodziców w przeprowadzonym głosowaniu, ustaliła następujące terminy i wysokości
składek:
•

na Radę Rodziców w wysokości 45zł – (zakup nagród w konkursach,
organizacja imprez) płatne do 05.10.2020

•

Na Mikołaja w wysokości 35zł – (zakup paczek Mikołajowych, (ewentualne)
zorganizowanie spotkania z Mikołajem) płatne do 05.10.2020

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

……………………………………………..
(pieczęć oraz podpis)
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