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Protokół ze spotkania Rady Rodziców 
w dniu 09.11.2020  

 
I. Obecni:
 

1. Katarzyna Pol 
2. Krystian Kodura 
3. Iwona Dąbrowska 
4. Joanna Brzezińska 

5. Natalia Góralczyk 
6. Sabina Korzeniak-Bałuszek 
7. Adam Marzec 
8. Robert Kubiak 

 
 

  
II. Czas i  Miejsce Spotkania:  

• 09.11.2020 – godz. 18:00 

• Spotkanie w formie wideokonferencji. 
 

III.  Przebieg Spotkania (główne tematy):  
1. Podsumowanie statusu upominków na dzień Nauczyciela 
2. Konkursy i wydarzenia finansowane z Rady Rodziców 
3. Ustalenie budżetu na rok 2020/2021 
4. Mikołaj  - Obecność Mikołaja + Fotograf 
5. Wigilia  
6. Pozostałe informacje 

 
IV. Ustalenia (rozwinięcie tematów): 

Ad.1 Podarunki, zostały zgrupowane w większe paczki z podziałem na jednostki  
i sprawowane funkcje. Tak przygotowane zostały doręczone w dniu 14.10.2020 do 
sekretariatów obu oddziałów Przedszkolno-Szkolnych przez Krystiana Kodurę. Ewa 
Michoń-Wronka zredagowała i wysłana wiadomość do Pani Dyrektor z prośbą  
o przekazanie życzeń swojemu Personelowi. Rachunki z kontrahentem zostały 
uregulowane przez Skarbników. 
 

Ad.2 Rada zdecydowała że kwoty na poszczególne konkursy nie będą sztywno ustalone. 
Rada będzie rozdysponowywać środkami finansowymi według potrzeby. Panie 
odpowiedzialne za organizowane konkursy będą zwracały się z prośbą  
o finansowanie konkursów do odpowiednich  Skarbników Rady Rodziców.  
 

Ad.3 W wyniku niepewnej sytuacji z planowanym przebiegiem wydarzeń w bieżącym 
roku szkolnym, Rada zadecydowała o finansowaniu poszczególnych wydarzeń na 
bieżąco (według potrzeby). 

 
Ad.4 W związku z obowiązującym rygorem sanitarnym, Pani Dyrektor nie wyraziła zgody 

na obecność Mikołaja w Przedszkolu oraz Zerówce. Pomimo zgody na wykonanie 
sesji fotograficznej z okazji dnia Mikołaja przez Panią Natalię, Rada Rodziców nie 
zdecydowała się na jej przeprowadzenie, argumentując to tym, że zdjęcia dzieci  
z samymi prezentami będą mało atrakcyjne bez postaci Mikołaja. Rada poddała 
propozycję aby sesja fotograficzna mogła zostać przeniesiona na Dzień Babci  
i Dziadka jako prezent dla Seniorów, którzy nie mogą uczestniczyć w akademii  
z okazji Ich święta, lub na Wiosnę w postaci zdjęć plenerowych.  

http://grupa-lato.cba.pl/
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Prezenty zostaną przekazane Paniom Wychowawczyniom i to One zadecydują  
w jakiej formie rozdadzą je dzieciom. Przypomniano również że, są dostępne duże 
worki Mikołajowe, do których można spakować prezenty  dla poszczególnych grup. 
Joanna z Iwoną zapytają Panią Dyrektor o możliwość ich udostępnienia. 
 
UPDATE 23.11.2020 
Joanna Brzezińska pisze: 
Paczki mikołajkowe zostaną rozdane dzieciom przez Panie wychowawczynie  
07.12 (poniedziałek), tak ustalone jest z Panią Dyrektor. Niestety, ale worków na 
prezenty o których mówiliśmy na ostatnim spotkaniu jest tylko 5 sztuk na 
przedszkole i zerówki w związku z tym proszę, aby te prezenty dostarczyć 
zapakowane w pudełkach do szkoły w piątek 04.12, tak żeby przez weekend 
przeszły kwarantannę. Będą one umieszczone w pokoju nauczycielskim.  Paczki 
muszą być dostarczone koniecznie do godz.17.00 bo potem szkoła jest zamykana - 
najlepiej jakby to było między godziną 16.30 a 17.00. Proszę aby napisać na 
pudełkach symbol grupy. 

 
Ad.5 Wigilia zostanie szczegółowo omówiona na następnym (grudniowym) posiedzeniu 

Radu Rodziców. Zasugerowano wtedy, stworzenie listy zakupów. Natalia 
zaoferował możliwość zapewnienie jednorazowej zastawy na ten dzień  
(do potwierdzenia). 
 

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 Ustalono termin następnego spotkania Rady Rodziców na dzień: 07.12.2020  
o godzinie 18:00 w formie wideokonferencji (link zostanie udostępnionym w tym 
samym dniu) 
 
 

V. Plan akcji (opcjonalnie): 

Nr Działanie do podjęcia Odpowiedzialny 
Planowany Termin 

wykonania 
(DD.MM.RRRR) 

    

    
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Sporządził: 
Sekretarz 

  
………………………….. 

podpis 

http://grupa-lato.cba.pl/

