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Protokół ze spotkania Rady Rodziców 
 

dn. 14 września 2022 roku 
 
 
 
 
 
 

 

I. Obecni: 
 
 

1. Katarzyna Biesiada 10. Joanna Brzezińska 

2. Anna Meus-Sikora 11. Natalia Wypychowska 

3. Anna Starowicz 12. Katarzyna Szaban 

4. Monika 13. Katarzyna Pol 

Znamirowska-Pawłowska 
14. Piotr Bujak 

5. Agata Culley 
15. Iwona Dąbrowska 

6. Katarzyna Łukowicz 
16. Edyta Woch 

7. Iwona Malinowska 
17. Kinga Śmiłek 

8. Sabina Korzeniak – Bałuszek 
18. Dyrektor przedszkola:   

9. Magdalena Ziąbka Dominika Tarnowska-Psarska 
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II. Czas i miejsce spotkania: 
 

• 14.09.2022 godz. 17:30 

 

• Szkoła Podstawowa w Zabierzowie, ul. Szkolna 50 
 
 
 

 

III. Przebieg spotkania 
 

1. Wybory Prezydium Rady Rodziców. 

 
2. Informacje na temat organizacji zajęć i uroczystości w roku szkolnym 2022/2023. 

 

3. Rozliczenie ubiegłorocznego (2021/2022) budżetu Rady Rodziców. 

 

4. Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców oraz Mikołaja. 

 

5. Pozostałe informacje. 
 
 
 

 

IV. Ustalenia 
 

Ad.1 W przeprowadzonym głosowaniu wzięło udział 17 osób, które jednogłośnie 

wybrały Prezydium Rady Rodziców na rok 2022/2023: 
 

Skład Prezydium Rady Rodziców Przedszkola: 

 

1. Przewodniczący – Anna Meus-Sikora („Wiosna”) 

 

2. Z-ca Przewodniczącego – Joanna Brzezińska („Zima”) 

 

3. Skarbnik – Anna Starowicz („Zima”) 
 
 
 
 

1. Przewodnicząca – Iwona Dąbrowska (0B) 

 

2. Z-ca Przewodniczącej – Natalia Wypychowska („Sówki”) 

 

3. Skarbnik – Edyta Woch (0C) 

 

Sekretarz Rady Rodziców – Kinga Śmiłek (0C) 
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Podobnie jak w roku ubiegłym, z uwagi na fizyczne rozdzielenie oddziałów 

Przedszkolnych od „zerówek”, skład Prezydium Rady Rodzicielskiej został 

wyznaczony adekwatnie. 

 
 

Ad.2 

 

1. Pani Dyrektor przedstawiła Radzie Rodziców Harmonogram konkursów 

i uroczystości w roku szkolnym 2022/2023 (załącznik nr 1). 

 
2. Pani Dyrektor poinformowała wszystkich obecnych o prowadzonych w przedszkolu 

zajęciach dodatkowych (po realizacji podstawy programowej). Aktualnie obywają się 

zajęcia: kung-fu, robotyka, rytmika, Przedszkoliada. 

 

3. Poinformowano, że ze względu na dużą liczbę oddziałów Dzień Rodziny 

przybierze inną formę niż w ubiegłym roku. Informacje szczegółowe na ten 

temat zostaną udzielone w drugim półroczu. 

 

 

Ad.3 Została przekazana informacja, iż zeszłoroczny budżet (2021/2022) został  

w całości rozliczony i nie pozostały żadne środki finansowe do przekazania na 

bieżący rok szkolny (2022/2023). 

 

 

Ad.4 Rada Rodziców podjęła Uchwałę 1/2022-2023 (załącznik nr 2), w której 

brzmieniu ustaliła wysokość składki: 

 

• na Radę Rodziców w wysokości 60 zł – (zakup nagród w konkursach, organizacja 

imprez) płatne do 15.10.2022 r. 
 

• na Mikołaja w wysokości 50zł – (zakup paczek), płatne do 20.10.2022 r. 

 

 

Ad.5 

 

1. W sprawie ubezpieczenia ustalono, iż: 

 

• wszyscy skarbnicy grupowi przedszkola i oddziałów „zerowych” są zobowiązani do 

przekazania pieniędzy do odpowiednich skarbników Rady Rodziców; 
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• w tytule każdego przelewu powinna się znaleźć informacja z jakiej grupy pochodzi 

wpłata oraz ile rodziców dzieci dokonało wpłaty względem liczby dzieci w grupie; 
 

• wszelkie pozostałe opłaty za zajęcia (rytmika, robotyka, katechizmy), składki 

będą zbierane i realizowane przez skarbników grupowych. 

 

2. Zostało zadane pytanie przez jednego z rodziców o możliwość zwiększenia 

godzin pracy logopedy i objęcia opieką większej liczby dzieci. Pani Dyrektor 

wyjaśniła, że logopeda zrealizuje badania przesiewowe, a opieką zostaną objęte  

w pierwszej kolejności dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Pani Dyrektor poinformowała o dodatkowych godzinach psychologa. 

 

3. Zapytano o kryteria doboru dostawcy cateringu przedszkolnego. Zainteresowanie 

tym obszarem jest wynikiem troski o jakość serwowanych potraw. Pani Dyrektor 

przekazała informację, iż w najbliższych miesiącach w BIP Zabierzów zostanie 

ogłoszony przetarg na dostawcę wyżywienia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

 
4. Została utworzona lista kontaktowa członków Rady Rodziców, która dostępna 

jest tylko dla uczestników spotkania oraz składu wszystkich trójek grupowych. 
 

5. Został ustalony termin następnego spotkania Rady Rodziców na dzień:  
06.10.2022 r. o godzinie 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 50. 

 

 
 

Załączniki: 

 

1. Harmonogram konkursów i imprez przedszkolnych w r.szk. 2022/2023.  
2. Uchwała 1/2021-2022 Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Zabierzowie - Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi z dn. 

14.09.2022 r. w sprawie: Ustalenia wysokości oraz terminów składki na finansowanie 

działań Rady Rodziców oraz kwoty przeznaczonej na prezent mikołajowy. 

 

 

 

Protokolant: 

Kinga Śmiłek 


