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Protokół ze spotkania Rady Rodziców
w dniu 12.10.2020
I.
1.
2.
3.
4.

Obecni:
Ewa Michoń-Wronka
Katarzyna Szaban
Anna Meus-Sikora
Krystian Kodura

II.

Iwona Dąbrowska
Justyna Podobińska
Joanna Brzezińska
Natalia Góralczyk

9. Sabina Korzeniak-Bałuszek
10. Aneta Śliwa

Czas i Miejsce Spotkania:
• 12.10.2020 – godz. 18:00
• Spotkanie w formie wideokonferencji.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.

5.
6.
7.
8.

Przebieg Spotkania (główne tematy):
Podsumowanie statusu upominków na dzień Nauczyciela
Konkursy i wydarzenia finansowane z Rady Rodziców
Ustalenie budżetu na rok 2020/2021
Mikołaj – pomysły na prezenty
Mikołaj - Obecność Mikołaja
Mikołaj - fotograf
Pozostałe informacje
Ustalenia (rozwinięcie tematów):

Ad.1

Zostało zakupionych 47 zestawów w postaci słoiczków z miodkami z lokalnej pasieki
(Zerówki - 19 os., Przedszkole – 21 os., wspólne funkcje 7 os.) Rada ustaliła, kierując
się pogarszającą sytuacją epidemiczną, iż wręczenie podarunków Pedagogom
i Paniom z obsługi, nie odbędzie się osobiście. Dlatego na odwrocie etykietek
paczek, zostaną dopisane odpowiednio Imiona i Nazwiska osób dla których będą
przeznaczone podarunki, a same paczki zostaną zgrupowane w większe
z podziałem na jednostki i sprawowane funkcje. Tak przygotowane paczki zostaną
doręczone w dniu 14.10.2020 do sekretariatów obu oddziałów PrzedszkolnoSzkolnych przez Krystiana Kodurę. Pani Dyrektor wyraziła zgodę na taką formę
przekazania podarunków. Dodatkowo zostanie zredagowana i wysłana wiadomość
do Pani Dyrektor z prośbą o przekazanie życzeń swojemu Personelowi.

Ad.2

1. Zostało sformułowane zapytanie przez organizatorów konkursu fotograficznego
do Rady Rodziców, o możliwość sfinansowania nagród w tym wydarzeniu. Według
najnowszych informacji, nagrody na ten cel zakupiła Pani Dyrektor, a Rada
Rodziców (Adam Marzec) proszona jest o zwrot poniesionych kosztów przez Panią
Dyrektor.
2. Brak obecności Skarbników Rady Rodziców uniemożliwił ustalenie dokładnej puli
na nagrody w konkursach i wydarzeniach Przedszkola oraz Zerówki w roku
2020/2021. Rada zadecydowała, że średnio przeznaczy 150 zł (ok. 12zł na dziecko)
na konkurs, jednak kwota ta, może zostać zweryfikowana pod kątem liczebności
uczestników danego konkursu. W trakcie następnego spotkania, zostaną
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dokładniej określone kwoty przeznaczone na nagrody w poszczególnych
konkursach w oparciu o dane z zeszłego roku szkolnego. Do tego czasu Rada będzie
rozdysponowywać środkami finansowymi według potrzeby.
Ad.3

W wyniku braku obecności Skarbników Rady Rodziców na spotkaniu, nie ustalono
budżetu Rady Rodziców. Ten punkt zostanie przeniesiony jako pierwszy na
następne spotkanie.

Ad.4

Rada ustaliła, że zarówno dla dzieci w Przedszkolu jak i Zerówkach uniwersalnym
prezentem będzie książka z cyklu „Opowiadania na Boże Narodzenie”. Każdy
reprezentant grupy jest zobowiązany do końca tygodnia (18.10) do zrobienia
rozeznania, ile dzieci z danej grupy ma rodzeństwo w innych grupach w celu
podania konkretnej liczby książek do zamówienia. Druga cześć prezentu pozostanie
indywidualnym wyborem każdej grupy (Przedszkolnej i Zerówkowej).
UPDATE 25.10.2020 w związku z brakiem wymaganych ilości pozycji książkowej
na rynku oraz rozbieżnymi poglądami członków Rady Rodziców, postanowiono
że każda z grup (Przedszkolnych oraz Zerówkowych) skompletuje prezent
Mikołajowy we własnym zakresie.

Ad.5

Rada Rodziców wyraziła obawy co do obecności Mikołaja w oddziałach Przedszkola
i Zerówki w kontekście obecnej sytuacji. Dlatego zadecydowano że przekazanie
prezentów nastąpi w sposób „magiczny” - pozostawianie worka z prezentami oraz
listem pod choinką lub chodzący Mikołaj z workiem z prezentami za oknem i
przekazanie przez Panie. Pojawiła się również propozycja zorganizowania gry
terenowej w celu odnalezienia prezentów na terenie budynków.

Ad.6

Pani Natalia (fotograf) potwierdziła swoją ewentualną dyspozycyjność w dniu
07.12.2020 oraz gotowość do postępowania według obostrzeń sanitarnych. Rada
jednak nie zadecydowała na spotkaniu o tym czy skorzystamy z usług fotografa w
tym roku. Rada podejmie decyzję obserwując rozwój sytuacji.

Ad.7

1. Ustalono aby Skarbnicy poszczególnych grup przekazali pieniądze, z tytułu
zorganizowanej zbiórki na Mikołaja i Radę Rodziców, odpowiednim Skarbnikom
Rady Rodziców. W tytule przelewu prosimy o podanie Nazywa grupy oraz ile/na ile
wpłat zostało uwzględnionych w tym przelewie np.:
• Lato 19/20 Rada Rodziców, 18/20 Mikołaj
• 0A 21/21 Rada Rodziców, 20/21 Mikołaj
UPDATE 25.10.2020 w związku z decyzją o zakupie prezentów przez każdą grupę
we własnym zakresie, przelewy do Skarbników Rady Rodziców należy dokonywać
tylko z tytułu wpłaty na Radę Rodziców. Jeśli te już zostały dokonane, Skarbnicy
są proszeni o zwrot wpłaconych pieniędzy z tytułu składki Mikołajowej do
poszczególnych Skarbników grupowych.
2. Ustalono II (ostateczny) termin wpłat na Mikołaja i Radę Rodziców który przypada
na 20.10.2020. Rodzice, którzy nie wpłacą do tej daty zostaną oficjalnie
poinformowaniu o tym, iż ich dziecko nie dostanie prezentu w dniu odwiedzin
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Przedszkola/Zerówek przez Św. Mikołaja. Jeśli sytuacja materialna danej rodziny
uniemożliwi dokonanie wpłaty na ten cel, Rada Rodziców rozważy sfinansowanie
prezentu z budżetu Rady Rodziców.
3. Został ustalony termin następnego spotkania Rady Rodziców na dzień:
09.11.2020 o godzinie 18:00 w formie wideokonferencji (link zostanie
udostępnionym w tym samym dniu)

V.
Nr

Plan akcji (opcjonalnie):
Działanie do podjęcia

Odpowiedzialny

Planowany Termin
wykonania
(DD.MM.RRRR)

Sporządził:
Sekretarz
…………………………..
podpis
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