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Protokół ze spotkania Rady Rodziców 
w dniu 05.10.2021  

 
I. Obecni:

1. Anna Meus-Sikora 
2. Natalia Mos 
3. Katarzyna Łukowicz 
4. Monika Carter 
5. Katarzyna Szaban 

6. Sławomir Góra 
7. Piotr Sak 
8. Zuzanna Ziarkowska 
9. Katarzyna Biesiada 
10. Patrycja Kęder 

11. Krystian Kodura 
12. Sabina Korzeniak-Bałuszek 
13. Agnieszka Rogala 
14. Iwona Dąbrowska

  
II. Czas i  Miejsce Spotkania:  

• 05.10.2021 – godz. 18:00 

• Szkoła Podstawowa w Zabierzowie, ul. Szkolna  
 

III.  Przebieg Spotkania (główne tematy):  
1. Dzień Nauczyciela 
2. Pasowanie Przedszkolaków 
3. Mikołaj, Fotograf, Prezenty 
4. Rozplanowanie budżetu 
5. Pozostałe informacje 

 
IV. Ustalenia (rozwinięcie tematów): 

Ad.1 Na spotkaniu zostały przedstawione następujące pomysły upominku na  
Dzień Nauczyciela: 

• Zestaw herbat 

• Kawa 

• Torby materiałowe z okazjonalnym napisem 

• Przybornik nauczycielski 

• Kalendarz wycięty ze sklejki z życzeniami 

• Ozdobna Zakładka do książki z życzeniami 
Uczestnicy spotkania jednogłośnie wybrali: 

• Torbę z nadrukiem: „Pracuję w przedszkolu, a jaka jest twoja supermoc?” 

• Jako dodatek, jedna z mam zaoferowała pomoc w wykonaniu wyciętej na 
laserze róży z wypalonymi życzeniami.  

Iwona Dąbrowska zadeklarowała negocjacje cenowe oraz zamówienie toreb. 
Patrycja Kęder zobowiązała się do przedstawienia swojej ofert na wykonanie 
wcześniej wspomnianych róż, oraz przygotowanie tego upominku. Rada 
zadecydowała o przygotowaniu 39 upominków dla pracowników Przedszkola i 
Zerówek. Upominki zostaną wręczone w Dzień Nauczyciela 14.10 przez 
reprezentantów Trójek klasowych w swoich grupach. Prezydium Rady Rodziców 
dodatkowo wręczy prezenty Pani Dyrektor oraz Paniom woźnym. 

 
Ad.2 Z ustaleń Rady wynika, iż do pasowania przystąpi 57 Przedszkolaków. Jak co rok,  

to Panie Wychowawczynie zajmują się zorganizowaniem upominków na ten cel,  
a Rada Rodziców jest proszona jedynie o pomoc w ich sfinansowaniu. Rada ustaliła 
budżet na ten cel: 570zł (10zł / Przedszkolaka).  
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Ad.3 Rada Rodziców zgodnie zadecydowała, iż prezenty Mikołajowe nie będą 
różnicowane pod kątem wieku i płci dzieci. Takie rozwiązanie otworzy drogę do 
większych negocjacji cenowych. Do przedszkola oraz Zerówek łącznie uczęszcza 
210 dzieci (Przedszkola 100, Zerówki 110). W przypadku stabilnej sytuacji związanej 
z pandemią, Rada Rodziców zasugerowała, aby wizyta Mikołaja była częścią oferty 
sesji fotograficznej. Dlatego na ten cel nie przewidujemy dodatkowych środków 
finansowych, a sesja będzie opłacona indywidualnie przez każdego rodzica, który 
wyrazi chęć zakupu zdjęć/albumu. Dyskusji zostały poddane następujące pomysł 
na prezenty Mikołajowe: 

• Malowanie kamieni 

• Gry zręcznościowe 

• Klocki kukurydziane 

• Mozaiki kukurydziane 

• Zestaw Mikołajowy typu: „Paczka Przedszkolaka” z różnymi grami 
edukacyjnymi 

• Kreatywne wydrapywanki 
Rada ustaliła że będzie to paczka składająca się z kilku (3) prezentów, aby każde 
dziecko mogło w niej znaleźć coś dla siebie, coś czego nie ma. Suma na same 
prezenty to 35-37zł, pozostała część kwoty Mikołajowej będzie przeznaczona na 
opakowanie. 
Rada zadecydowała aby podstawową częścią prezentu było: 

• Jadalne klocki kukurydziane  

• Kreatywne wydrapywanki 
Jako trzeci element zestawu, Rada uznała, że będzie to gra logiczna/planszowa.  
O ofertę zapytany zostanie miejscowy producent gier edukacyjnych z Rząski – firma 
"Bajka". Jeden z Rodziców poprosi o przesłanie oferty. Członkowie Rady proszeni 
są również o zgłoszenie do 10.10 pozostałych propozycji gier 
planszowych/logicznych, które mogły by uzupełnić paczkę Mikołajową. 

 
Ad.4 Skarbnikom Rady Rodziców został przekazany arkusz uwzględniający wydatki 

ubiegłoroczne. Na podstawie tych danych Skarbnicy zaplanują budżet 2021/2022. 
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Ad.5 1.Jeden z rodziców przedstawił szczegóły oferty pełnego badania postawy ciała i 
stóp przez firmę Reh+As. Badania dla dzieci przedszkola oraz szkoły zostaną 
wykonane bezpłatnie, jednak zgodnie z wolą i filozofią firmy REH AS warunkiem 
przystąpienia będzie „cegiełka”, czyli wpłata dowolnej kwoty na dowolną 
Organizacją Pożytku Publicznego (Fundacje, klub itp.). Rodzic został poproszony o 
konsultację z Panią Dyrektor, w celu uzyskania zgodny oraz ustalenia ewentualnego 
przebiegu badania w obu placówkach.  
 
2. Zostało zgłoszone, że jedna z grup „0”, nie wpłaciła głównemu Skarbnikowi, 
środków na Radę Rodziców w ubiegłym roku (2020/2021). Kwota ta zasili budżet 
Rady Rodziców w roku bieżącym 2021/2022. 
 
3. Został ustalony termin następnego spotkania Rady Rodziców na dzień: 
09.11.2021 o godzinie 18:00  w świetlicy Szkoły Podstawowej w Zabierzowie,  
ul. Szkolna 
 
 

V. Plan akcji (opcjonalnie): 

Nr Działanie do podjęcia Odpowiedzialny 
Planowany Termin 

wykonania 
(DD.MM.RRRR) 

1. 
Zakup i skompletowanie upominków na Dzień 
Nauczyciela 

Iwona Dąbrowska 13.10.2021 

2. 
Dostarczenie wyciętych na laserze róż ze sklejki z 
wypalonymi życzeniami 

Patrycja Kęder 13.10.2021 

3. 
Zapytanie ofertowe do producenta gier 
edukacyjnych – „Bajka”. 

Zuzanna Ziarkowska 15.10.2021 

4. 
Uzyskanie zgody Pani Dyrektor na przeprowadzeni 
badania w obu placówkach oraz ustalenie 
przebiegu badania.  

Katarzyna Szaban 15.10.2021 

5. 
Przesłanie ofert prezentów Mikołajowych (gry 
edukacyjne) na konto wymiany danych. 

Wszyscy obecni 10.10.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Sporządził: 
Sekretarz 

  
………………………….. 

podpis 
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