
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 376

z 22.09.2022r.

1. Otwarcie zebrania - obecnych 16 Rodziców
2. Obecny na zebraniu skład RR:

- przewodnicząca NATALIA WÓJCIK
- z-czyni przewodniczącej AGNIESZKA KAŁUŻA
- skarbniczka KAMILA ŁUKASZEWSKA
- sekretarz MICHAŁ ŚLEDZIŃSKI

Komisja rewizyjna: Hanna Papaj, Aleksander Rey

3. Na zebraniu przywitano rodziców nowych dzieci w placówce, przedstawiono
członków RR w sezonie 2021/2022, poinformowano o zakończeniu działalności w
RR w obecnym składzie, przedstawiono tematy głosowań oraz plan zebrań do końca
roku 2022. Przedstawiono również plan pracy dozorców w przedszkolu,
poinformowano o godzinach działania placówki.

FINANSE PRZEDSZKOLA

4. Przewodnicząca RR przedstawiła raport z zarządzania finansami placówki przez
dyrekcję: pozyskano 45 tys. PLN z Urzędu Gminy na zakup alarmu ppoż, oddymiania
i monitoring przedszkola. Ponadto Dyrekcja przedszkola pozyskała środki finansowe
w kwocie 34 800 z programu UNICEF dla dzieci m. in. z Ukrainy, które pozwoliły
doposażyć salę w nowe krzesełka, stoliki, meble. Pozwoliło to na zakup ekranu oraz
trzech laptopów ułatwiających prowadzenie zajęć z dziećmi, również z barierą
językową. W szatniach pojawią się nowe szafki. Przewodnicząca RR podsumowała
działania dyrekcji w zeszłym roku szkolnym: zakup klimatyzatorów, renowacja
parkietu w sześciu salach, pomalowanie trzech sal, doposażenie sal specjalistów,
wymieniony piach w piaskownicach, zabawy terenowe, zakup nowych książek do
biblioteki oraz komputera dla administracji.

5. Następnie przewodnicząca przedstawiła plan zabaw i imprez w placówce - m.in.
świąteczne kiermasze, czerwcowy piknik (pierwszy weekend czerwca 2023), z
których pozyskane środki zasilą budżet RR.

6. Poruszono temat rytmiki, która została zastąpiona przez zajęcia taneczne.
7. Skarbniczka RR przedstawiła raport z finansów RR, wspomniała o środkach, które

zostały w kasie po poprzednim roku szkolnym, w którym RR sfinansowała m.in. dwa
statywy na mikrofony, farby na wymalowanie murala, opłaciła spotkania tematyczne i
warsztaty (np. “Kicia Kocia” czy “Żubr Pompik”), zakupiła zabawki i sprzęt sportowy



dla starszych grup na plac zabaw, finansowała prezenty dla opuszczających
placówkę sześciolatków. Wspomniała także o pomocy, której RR udziela rodzicom na
wniosek nauczyciela.

8. Skarbniczka RR przedstawiła rozliczenia zadeklarowanych przez rodziców,
dobrowolnych wpłat na rzecz RR (deklarowany budżet 48920 PLN). Największe
planowane wydatki: teatrzyki i koncert (20650 PLN), Mikołajki (po 500 PLN dla
każdej grupy), zakończenie roku dla sześciolatków (ok. 7 tys. PLN). Do
przedstawicieli Trójek Grupowych wystosowano apel o przypomnienie rodzicom o
regularnych wpłatach oraz wypełnieniu deklaracji. Podkreślamy - można bez
podawania powodów zadeklarować 0 PLN - ważna jest sama deklaracja, która
pozwala RR zaplanować budżet na rok 2022/2023 i finansowanie dodatkowych
atrakcji i aktywności dla dzieci. Przypominamy o dodatkowym bonusie pieniężnym w
kwocie 400 PLN dla każdej z grup do wykorzystania na dowolny cel, pod warunkiem
uzyskania do końca maja 2022 roku 95% wpłat i 100% deklaracji w grupie.

AKTUALNE SPRAWY

9. Ponownie poruszono kwestię “przechodzenia” zakupionych z finansów RR
prezentów mikołajkowych razem z grupami do kolejnych sal (tak - do pewnego wieku
dzieci w grupach). Wytłumaczono zasady organizowania wycieczek (to inicjatywa
nauczycielek) oraz wydawania posiłków (najmłodsze grupy jedzą w salach, starsze -
na stołówce). Padły również nowe pomysły na warsztaty dla dzieci w placówce.

10. Przegłosowano jednogłośnie nowy skład RR na sezon 2022/2023:
- przewodnicząca RR - Natalia Wójcik
- z-czyni przewodniczącej - Agnieszka Kałuża
- skarbniczka - Kamila Łukaszewska
- sekretarz - Michał Śledziński

11. Przegłosowano jednogłośnie (na “tak”) kwestię finansowania prezentów
mikołajkowych przez RR.

12. Przegłosowano jednogłośnie (na “tak”) kwestię finansowania teatrzyków i koncertów
przez RR.

13. Przegłosowano jednogłośnie (na “tak”) kwestię finansowania przez RR drobnych
upominków dla pełnej obsady placówki w Dniu Edukacji Narodowej (Dzień
Nauczyciela).

14. Przypominamy o bieżących wpłatach zadeklarowanych na początku roku składek
na Radę Rodziców na NOWY! rachunek bankowy:

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi

iul. Admiralska 17, 00-910 Warszawa

nr rachunku: 24 1090 1753 0000 0001 5140 2887

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę i za jaki okres
wpłacana jest składka (np.: Anna Kowalska, grupa Słoneczka, składka za wrzesień
2022 r.).



Brak wpłat uniemożliwi Radzie Rodziców realizację zaplanowanych zadań.

15. O terminie kolejnego zebrania Prezydium poinformuje drogą mailową oraz poprzez
ogłoszenie wywieszone na tablicy i drzwiach wejściowych przedszkola.

Z poważaniem

Prezydium Rady Rodziców


