
Rada Rodziców przy Niepublicznym Przedszkolu „Krasnoludki” - ul. Sprawna 16e/f w Warszawie

Protokół nr 1/2017 

zebrania Rady Rodziców w dniu 14.09.2017 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad. 

2. Ustalenie obecności członków Rady Rodziców.

3. Wybór Prezydium Rady Rodziców.

4. Przyjęcie Regulaminu Rady Rodziców.

5. Ustalenie składki i założeń do planu finansowego Rady Rodziców.

6. Omówienie planu atrakcji, uroczystości, zajęć dodatkowych dla dzieci w roku 

przedszkolnym 2017/2018.


Ad. 1.  

Po powitaniu przedstawiono porządek obrad, który został przyjęty.	 


Ad.2.  
Ustalono obecność członków Rady Rodziców. Stwierdzono liczbę członków, która uprawnia do 
podejmowania uchwał.


Ad.3. 
Dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców - uchwała nr 1.

W skład Prezydium Rady wchodzą:

Przewodniczący: Grzegorz Witek,

Wiceprzewodnicząca: Beata Zabijak,

Skarbnik: Aleksandra Mroczek,

Sekretarz: Katarzyna Fellner-Marciszka.


Ad.4. 
Omówiono propozycje Regulaminu Rady Rodziców (załącznik nr 1) który został następnie 
jednogłośnie przyjęty przez członków Rady Rodziców - uchwała nr 2. 

Ad.5.  
Ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 30 zł za jedno dziecko, płatną do 10-go 
każdego miesiąca na wskazany numer konta bankowego. Do utworzenia konta Rady została 
upoważniona Pani Aleksandra Mroczek - uchwała nr 3.
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Uzgodniono, że preliminarz roczny zostanie opracowany po rozpoznaniu potrzeb oraz ocenie 
możliwości ich finansowania z pozyskanych w najbliższym okresie funduszy.


Ad.6. 
Pani Dyrektor przedstawiła dotychczasową ofertę uroczystości i imprez, które mogą odbyć się w 
przedszkolu m.in. pasowanie przedszkolaka, jasełka, bal karnawałowy, Wielkanoc oraz imprezy 
integracyjne: dzień pieczonego ziemniaka, piknik rodzinny. 

Planowane jest zorganizowanie w przedszkolu teatrzyków oraz spotkanie z alpakami. Omówione 
zostały propozycje Rodziców zorganizowania na terenie przedszkola spotkania z policjantem, 
strażakiem, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Wstępny plan uroczystości i imprez w 
przedszkolu na rok 2017/2018 stanowi załącznik nr 2.

Rada Rodziców w związku z dużymi rozbieżnościami zdania ogółu rodziców przedszkola w 
zakresie finansowania wycieczek podjęła uchwałę że imprezy tego typu nie będą finansowane z 
funduszy Rady Rodziców, tym samym Rada nie podejmuje się organizacji wycieczek i przenosi 
pełną decyzyjność w tym zakresie na Dyrekcje Przedszkola. Rada Rodziców pozostawia sobie w 
tym zakresie głos doradczy - uchwała nr 4.   


Lista obecności. 

Przewodniczący Rady Rodziców

Lp. Imię i nazwisko Podpis

1 Aleksandra Mroczek

2 Katarzyna Fellner-Marciszka

3 Dominika Fluksik-Wojtulewicz

4 Beata Zabijak

5 Grzegorz Witek
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