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Protokół ze spotkania Rady Rodziców 
w dniu 09.11.2021  

 
I. Obecni:

1. Anna Meus-Sikora 
2. Agnieszka Rogala 
3. Katarzyna Łukowicz 
4. Piotr Sak 
5. Katarzyna Szaban 

6. Sławomir Góra 
7. Patrycja Kęder 
8. Katarzyna Biesiada 
9. Anna Starowicz 
10. Jadwiga Kowalska 

11. Katarzyna Pol 
12. Krystian Kodura 
13. Joanna Brzezińska 
14. Iwona Dąbrowska 
 

  
II. Czas i  Miejsce Spotkania:  

• 09.11.2021 – godz. 18:00 

• Szkoła Podstawowa w Zabierzowie, ul. Szkolna  
 

III.  Przebieg Spotkania (główne tematy):  
1. Prezenty na Mikołaja  
2. Mikołaj, Fotograf 
3. Pasowanie Przedszkolaków  
4. Badania w kierunku wad postawy 
5. Pozostałe informacje 

 
IV. Ustalenia (rozwinięcie tematów): 

Ad.1 Na spotkaniu Przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Dąbrowska, zakomunikowała, 
że prezenty zostały w pełni zakupione. Są to: 
➢ Grupa Sówki i Zerówki przy ul. Szkolnej  

• Gra kapitan nauka z serii „Bazgraki” 

• Wydrapywanki 

• Kukurydziane klocki 

• Długopis świąteczny 

• Lizak lukrowy (do zjedzenia lub jako ozdoba choinkowa) 

• Opakowanie (folia + wstążka) 
SUMA: 39,11PLN 
 

➢ Przedszkole przy ul. Sportowej 

• Gra planszowa 

• Wydrapywanki 

• Kukurydziane klocki 

• Książeczka z serii „Kicia Kocia” 

• Lizak lukrowy (do zjedzenia lub jako ozdoba choinkowa) 

• Opakowanie (folia + wstążka) 
SUMA: 39,58PLN 
 

Do Rady Rodziców została skierowana prośba o pomoc w sfinansowaniu dwóch 
paczek Mikołajowych. W związku z niepełnym wykorzystaniem kwoty 40zł/na 
dziecko z funduszu prezentowego pozostało ok. 138zł, które Rada przeznaczy na 
sfinansowanie wspomnianych paczek, pozostała kwota zasili budżet Rady. 
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Jeden z rodziców odmówił uczestnictwa Jego dziecka w wydarzeniu jakim 
będzie wizyta Św. Mikołaja, dlatego Rada Rodziców zakupiła o 1szt. mniej 
prezentów niż wszystkich dzieci. 

Z uwagi na kłopoty logistyczne w przygotowaniu i wydawaniu prezentów w 
lokalizacji na ul. Szkolnej, wynikające z połączenia dwóch różnych grup wiekowych 
(Zerówki + Przedszkole), Rada Rodziców podjęła decyzję o ujednoliceniu 
prezentów dla wszystkich grup z ulicy Szkolnej. 

Prezenty są w posiadaniu: 

• Agnieszka Rogala – dla grup z ulicy Szkolnej. 

• Anna Starowicz – dla grup z Ulicy Sportowej 
Iwona Dąbrowska ustali z Panią Dyrektor dogodny termin pakowania prezentów 
dla ulicy Szkolnej oraz Sportowej i prześle do wiadomości członkom Rady Rodziców, 
aby w tych dniach pomogli przygotować paczki. Wstępnie, została poddana 
propozycja aby był to ostatni tydzień Listopada. 

Krystian Kodura zaproponował pomoc w przygotowaniu etykiet 
samoprzylepnych na paczki Mikołajowe z imionami dzieci. 

 
Ad.2 Pani Dyrektor wyraziła zgodę na obecność Mikołaja oraz Fotografa w budynku przy 

ulicy Szkolnej i Sportowej. Firma fotograficzna zapewni osobę Mikołaja w cenie 
usługi wykonywania zdjęć. Zdjęcia będzie wykonywać Pani Natalia Wypychowska, 
która miała już okazję współpracować z Radą Rodziców w ubiegłych latach. Rada 
Rodziców dostała okazyjną ofertę na tą usługę pod warunkiem pomocy w 
dystrybucji zdjęć Rodzicom.  

Cennik: 

• 1 wybrane zdjęcie indywidualne – 15zł 

• 1 zdjęcie grupowe – 10zł 

• 3 zdjęcia (Solo z prezentem, z Mikołajem, grupowe) w albumie – 30zł. 
Dodatkowo, jeśli rodzic zdecyduje się na zakup drugiego albumu, wówczas dostanie 
na niego zniżkę 50%. 
 Z uwagi na skalę tego przedsięwzięcia, wizyta Św. Mikołaja wraz z sesją 
zdjęciową, zostanie rozłożona na dwa dni tj. Poniedziałek 06.12 - Wtorek 07.12.  

Każdy z członków Rady jest zobligowany do przekazania informacji rodzicom w 
swoich grupach, o planowanej sesji Mikołajowej.  

Członkowie Rady rodziców zobligowali się do pomocy w dystrybucji zdjęć, która 
będzie polegała na: 

1. Prezentacji zdjęć rodzicom,  
2. Zebraniu zamówień,  
3. Przekazaniu zamówienia fotografowi, 
4. Zebraniu pieniędzy, 
5. Zapłacie fotografowi, 
6. Rozdaniu zamówionych zdjęć. 

 
Ad.3 Rada Rodziców w porozumieniu z Panią Dyrektor ustaliła że na wydarzenie jakim 

jest Pasowanie na Przedszkolaka, zostanie przeznaczone po 10zł na dziecko. 
Sumarycznie, budżet Rady Rodziców zostanie pomniejszony o 570 zł. Panie 
wychowawczynie zakupią za to: 

• Kuferki 

• Gry logiczne 
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• Dyplomy 
 

Ad.4 Katarzyna Szaban zaprezentowała szczegółowe informację na temat badania dzieci 
w kierunku wad postawy przez firmę Reh+As.  

Ilość chętnych: 

• ul. Sportowa – 36 osób. 

• ul. Szkolna – 32 osoby 
Terminy badań dla dzieci: 

• ul. Sportowa – 18.11 godz. 10.00-15.00 

• ul. Szkolna – 02.12 godz. 10.00-15.00 (jeszcze do potwierdzenia) 
Organizatorzy zachęcają do uczestnictwa jednego z rodziców w badaniu, co 

pozwoli na pełne przekazanie diagnozy i zaleceń do podjęcia ewentualnych 
ćwiczeń korekcyjnych.  

Dzieci będą wpuszczane o konkretnych godzinach, o czym rodzice zostaną 
poinformowani w indywidualnych korespondencjach.  

Badanie odbywa się na zasadach non-profit, jednak warunkiem przystąpienia 
do niego jest dowolna wpłata na wybraną Organizację Pożytku Publicznego. 
Dlatego rodzice proszeni są o posiadanie ze sobą dowodu wpłaty na taką 
organizację (w przypadku obecności rodzica podczas badania) lub przekazanie 
dowodu wpłaty Przewodniczącemu w swojej grupie lub Pani Wychowawczyni. 

 
Ad.5 1. Iwona Dąbrowska poinformowała o otrzymanym przelewie na kwotę 120 zł 

tytułem zapłaty za Radę Rodziców w roku 2020/2021. Rada ustaliła, że pieniądze te 
zasilą tegoroczny budżet. 
2. Patrycja Kęder poinformowała o organizowanym przez Szkołę Kiermaszu,  
w którym mogą wziąć udział Rodzice w charakterze kupujących, ale też wystawców. 
Kiermasz odbędzie się w budynkach przy ulicy Szkolnej oraz Kolejowej  
w dniach 24-25.11. 20% od zysku ze sprzedaży trafi do budżetu Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej.  
3. Skarbnicy przedstawili sprawozdanie finansowe z wpływów oraz wydatków z 
kasy Rady Rodziców. Na dzień 09.11 jest to : 

• Przedszkole - 3600 zł 

• Zerówki – 5200 zł 
4. Rada Rodziców zakupi jeden dodatkowy worek na prezenty. Obecnie jest 5 
worków, a do Przedszkola i Zerówek uczęszcza po 6 grup. W związku z wizytą 
Mikołaja w dwa różne dni, worki z jednej lokalizacji zostaną przekazane tego 
samego dnia do drugiej, aby rodzice mogli w nie zapakować prezenty. 
5. Został ustalony termin następnego spotkania Rady Rodziców na dzień: 
14.12.2021 o godzinie 18:00  w świetlicy Szkoły Podstawowej w Zabierzowie,  
ul. Szkolna 
 

  

https://przedszkole.zspzabierzow.pl/
https://przedszkole.zspzabierzow.pl/


Protokół ze spotkania  nr 03 z dnia 09 Listopada 2021 

 
Więcej informacji dostępnych na:  https://przedszkole.zspzabierzow.pl                30.11.2021 
Dokument poufny – do użytku wyłącznie na terenie:  Zespół przedszkolno-szkolny w Zabierzowie  str. 4 / 4 

 
 

 
V. Plan akcji (opcjonalnie): 

Nr Działanie do podjęcia Odpowiedzialny 
Planowany Termin 

wykonania 
(DD.MM.RRRR) 

1. 
Ustalenie terminu pakowania oraz miejsca 
przechowania prezentów dla ul. Szkolnej i 
Sportowej. 

Iwona Dąbrowska 30.11.2021 

2. 
Przygotowanie Arkusza do uzupełnienia listy 
Dzieci i udostępnienie go w lokalizacji sieciowej. 

Krystian Kodura 21.11.2021 

3. 
Przygotowanie etykiet samoprzylepnych z 
imionami dzieci 

Krystian Kodura 30.11.2021 

4. 
Poinformowanie Rodziców o planowanej wizycie 
Św. Mikołaja wraz z fotografem 

Wszyscy Członkowie 
Rady 

30.11.2021 

5. Poinformowanie Rodziców o Kiermaszu 24-25.11  
Wszyscy Członkowie 

Rady 
21.11.2021 

6. 
Poinformowanie Rodziców, którzy wyrazili chęć na 
badanie swojego dziecka o terminach oraz 
zasadach tego badania. 

Wszyscy Członkowie 
Rady 

17.11.2021 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Sporządził: 
Sekretarz 

  
………………………….. 

podpis 
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