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Protokół ze spotkania Rady Rodziców
w dniu 01.02.2021
I.
1.
2.
3.
4.
II.

III.

IV.

Obecni:
Anna Meus-Sikora
Krystian Kodura
Iwona Dąbrowska
Joanna Brzezińska

5.
6.
7.
8.

Natalia Góralczyk
9. Paulina Stanek
Justyna Podobińska-Kanior 10. Katarzyna Szaban
Wiktor Czepielik
Adam Marzec

Czas i Miejsce Spotkania:
• 01.02.2021 – godz. 18:00
• Spotkanie w formie wideokonferencji.
Przebieg Spotkania (główne tematy):
1. Przedstawienie oferty na wykonanie zdjęć do kalendarzy i/lub na Dzień Babci i Dziadka
2. Zabawa karnawałowa
3. Pozostałe informacje
Ustalenia (rozwinięcie tematów):

Ad.1

Rada Rodziców Podjęła decyzję o rezygnacji z wykonania, a tym samym
finansowania sesji zdjęciowej do Kalendarzy i/lub z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Przedstawiona oferta była zbyt kosztowna. Podjęto decyzję, że temat zdjęć
zostanie przywołany pod koniec roku szkolnego, gdy Rada będzie już miała pełne
informacje na temat pozostałych środków w budżecie. Oferta dostępna jest u
Joanny Brzezińskiej.

Ad.2

W związku z zapytaniem Pani Dyrektor o przekazanie środków finansowych na
dekoracje sal z okazji zabaw karnawałowych oraz zapewnienie prowiantu, Rada
rodziców postanowiła spełnić tę prośbę i zwrócić Paniom organizatorkom koszty
zakupionych produktów (15zł/grupę). Dodatkowo ustalono, że Trójki Rodziców z
poszczególnych grup (we własnym zakresie) zajmą się zakupami soczków i
przekąsek w kwocie do 3 zł / dziecko. Wydatki z tego tytułu zostaną zwrócone
osobom robiącym zakupy z odpowiedniego budżetu (Przedszkole, Zerówka) Rady
Rodziców, na podstawie okazanych rachunków Skarbnikom RR. Prowiant powinien
zostać dostarczony na 2 dni przed planowaną zabawą karnawałową do Sekretariatu
i zostać opisany nazwą grupy.

Ad.3

Do Rady Rodziców zostało skierowana prośba jednej z mam, aby sprawdzić
możliwość zastąpienia kubeczków plastikowych, z których korzystają dzieci podczas
pobytu w Zerówce na inne, bardziej ekologiczne i zdrowsze rozwiązanie.
Zatroskana mama wyraziła swoje obawy w związku z (możliwym) występowaniem
związku (BPA) bisfenolu A, w strukturze plastikowego kubeczka. Dodatkowo
została przedstawiona argumentacja związana z ekologią i nauką naszych dzieci na
temat racjonalnego posługiwania się plastikiem w otaczającym nas Środowisku.

Więcej informacji dostępnych na: https://przedszkole.zspzabierzow.pl
Dokument poufny – do użytku wyłącznie na terenie: Zespół przedszkolno-szkolny w Zabierzowie
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Rada Rodziców proponuje, zebrać więcej informacji na temat rodzaju plastiku z
jakiego wykonany jest kubek plastikowy oraz czy faktycznie podawane są w nim
ciepłe napoje (co potęguje wydzielenie związku BPA). Po przeanalizowaniu bieżącej
sytuacji, temat zostanie podjęty na kolejnym spotkaniu.
Rada Rodziców ustaliła termin kolejnego spotkania na dzień: 15.03.2021 o godzinie
18:00 w formie wideokonferencji (link zostanie udostępniony w tym samym dniu)

V.
Nr
1

Plan akcji (opcjonalnie):
Działanie do podjęcia
Rozpoznanie zagrożeń płynących ze stosowania plastikowych kubeczków

Odpowiedzialny

Planowany Termin
wykonania
(DD.MM.RRRR)

Krystian Kodura

15.03.2021

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