Gdańsk, 15.09.2021 r.

Protokół nr 1/2021/2022 ze spotkania Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 84 w Gdańsku w
dniu 15.09.2021

Dnia 15.09.2020 w godzinach 16.30- ok.18.45 odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2021/2022
spotkanie Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 84 w Gdańsku.
Spotkanie odbyło się według następującego porządku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przywitanie, sprawdzenie listy obecności.
Wybór Prezydium Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej oraz Księgowej.
Omówienie budżetu i kwestii finansowych.
Omówienie kwestii pedagogicznych.
Omówienie Planu Pracy Przedszkola na rok 2021/2022.
Omówienie spraw różnych i ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady Rodziców.

Ad. 1.
Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem przybyłych przez Panią Dyrektor - Grażynę Musielak oraz
Panią Wicedyrektor - Małgorzatę Połubok.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele rodziców z grup: I, II, III, IV, VI, VII, VIII. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
Ad. 2.
Na spotkaniu jednomyślnie wybrano Prezydium Rady Rodziców na rok 2021/2022, w składzie:
●
●
●
●

Przewodnicząca - Pani Kamila Pawlak Barbachowska - za wyborem było 10 osób na 10
obecnych;
Zastępczyni Przewodniczącej - Pani Magdalena Rypel - za wyborem było 10 osób na 10
obecnych;
Sekretarz - Pani Agata Jabłońska - za wyborem było 10 osób na 10 obecnych;
Skarbnik - Pani Małgorzata Połubok - za wyborem było 10 osób na 10 obecnych. Wybór
Skarbnika został potwierdzony Uchwałą nr 1/2021/2022, stanowiącą załącznik nr 2 do
niniejszego Protokołu.

Zatwierdzono również skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców - za zatwierdzeniem było 10 osób
na 10 obecnych:
●
●
●

Pani Agnes Karczewska;
Pani Ewa Zaremba;
Pani Katarzyna Stachowska.

Na spotkaniu jednomyślnie wybrano Panią Monikę Kacefirek na Księgową Rady Rodziców. Wybór
został zatwierdzony Uchwałą nr 2/2021/2022, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.
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Ad. 3.
Na spotkaniu podjęto dyskusję nt. budżetu i planowanych wydatków. Z informacji Komisji Rewizyjnej,
wynika, iż nadwyżka budżetowa za poprzedni rok wynosi ok. 29 000,00 zł. Ustalono:
3.1.
Podwyżkę dla pani prowadzącej zajęcia rytmiczne w Przedszkolu do kwoty 2 000,00 zł
brutto/miesiąc - za podwyżką głosowało 8 osób na 8 osób obecnych;
3.2.
Zabezpieczenie comiesięcznych środków finansowych z Rady Rodziców w wysokości do
40,00 zł na grupę/miesiąc na realizację działań w grupach, zakup potrzebnych materiałów; środki
mogą zostać wykorzystane w danym miesiącu bądź kumulować się przez kilka miesięcy na zakup
droższego przedmiotu (np. lampek na choinkę) - za zabezpieczeniem ww kwoty głosowało 9 osób na
9 osób obecnych;
3.3.
W związku z awarią instrumentu przenośnego klawiszowego do prowadzenia zajęć
rytmicznych - przeznaczenie środków do 1 500,00 zł na zakup nowego - za zakupem głosowało 8
osób na 8 osób obecnych;
3.4.
W związku ze zniszczeniem podczas remontu wykładzin, wyrażono zgodę na dofinansowanie
zakupu nowych. Jednocześnie ustalono podjęcie działań mających na celu uzyskanie odszkodowania
od firmy realizującej remont w budynku Przedszkola - za dofinansowaniem zakupu głosowało 9 osób
na 9 osób obecnych.
3.5.
Ustalono, iż z budżetu Rady Rodziców zostaną przeznaczone środki na realizację Planu
Pracy Przedszkola na rok 2021/2022, w tym m.in. przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne,
jubileusz Przedszkola, realizowane na terenie Przedszkola.
3.6.
Poddano do dalszej dyskusji zakup kamery szerokokątnej oraz mikrofonu pojemnościowego
służącego nagrywaniu w lepszej jakości przedstawień i wystąpień oraz rozbudowę ogrodu
przedszkolnego.

Ad. 4.
4.1.
Omówiono kwestie dotyczące WWR, dostępności diagnostyki i terapii logopedycznej,
pedagogicznej i psychologicznej w Przedszkolu.
4.2
Omówiono kwestie dotyczące odpowiedniego wyposażenia dzieci do przedszkola (ubrania na
zmianę, odzież i obuwie przeciwdeszczowe.
4.3

Przedyskutowano możliwość realizacji zajęć dodatkowych.

Ad. 5.
5.1.
Na spotkaniu zapoznano się z Planem Pracy Przedszkola na rok 2021/2022. Wersja
elektroniczna będzie dostępna na stronie internetowej Przedszkola.
5.2.
Omówiono zbliżające się wydarzenia:
przedszkolaka, jubileusz Przedszkola, teatr.

Dzień

Edukacji

Narodowej,

pasowanie

na
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Ad. 6.
6.1.
Na spotkaniu omówiono realizację projektu finansowanego z budżetu Dzielnicy Piecki-Migowo
pn. “Ogród sensoryczny”. Ustalono podjęcie działań w tym zakresie: poszukiwanie rodziców chętnych
do zaangażowania się, przygotowanie plakatu promocyjnego.
6.2.

Ustalono kolejny termin spotkania Rady Rodziców na 27.10.2021 r. na godzinę 16.30.

Załączniki:
1. Lista obecności;
2. Uchwała nr 1/2021/2022 dotycząca wyboru nowego Skarbnika Rady Rodziców.
3. Uchwała nr 2/2021/2022 dotycząca wyboru nowej Księgowej Rady Rodziców.

……………………………………………………………

…………………………………...

Przewodnicząca - Kamila Pawlak Barbachowska

Sekretarz - Agata Jabłońska

Protokół sporządziła: Agata Jabłońska
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