Protokół nr 2/2022/2023
z zebrania zarządu Rady Rodziców
odbytego w dniu 11.10.2022r.
Obecni: według załączonej listy
Stwierdzono, że istnieje quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Porządek zebrania:
1. Powitanie i przedstawienie porządku zebrania.
2. Ustalenie kryteriów i zasad udzielania zwolnień z wpłat na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny
2022/2023 i rozpatrzenie złożonych wniosków.
3. Zatwierdzenie Preliminarza budżetowego Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023.
4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców na rok 2022/2023.
5. Sprawy bieżące.
Ad 1
Przewodnicząca Wiktoria Majorek powitała zebranych i przedstawiła porządek zebrania.
Ad 2
Ustalono kryteria i zasady przyznawania zwolnień ze składki na rzecz RR:
- przyjęto zasadę zwalniania tylko tych dzieci, co do których wpłynęły pisemne wnioski – od
rodziców, wychowawców grup lub trójki klasowej;
- przyjęto zasadę zwalniania jednego dziecka z rodzeństwa przy trudnej sytuacji materialnej lub
zdrowotnej.
Uchwała nr 4/2022/2023
W odpowiedzi na wnioski dotyczące 1 dziecka – Rada Rodziców jednogłośnie postanowiła:
- zwolnić dziecko całkowicie ze składki na rzecz RR (załącznik nr 2)
Ad 3
Przewodnicząca RR p. W. Majorek przedstawiła opracowany przez siebie wraz ze skarbnikiem RR
– p. K.Lupą projekt dochodów i wydatków RR na rok szkolny 2022/2023. Zgodnie z projektem,
większość planowanych wydatków dotyczy bezpośredniego dofinansowania każdego dziecka
poprzez pokrycie organizowanych w przedszkolu imprez i uroczystości. Część środków
przeznaczono na kontynuowanie wzbogacenia bazy przedszkola. Rada Rodziców podjęła decyzję
o przyjęciu proponowanego projektu do realizacji. Dodatkowo Rada Rodziców zadecydowała, że
w razie nadprogramowych dochodów, dokonana zostanie korekta w/w planu.
Uchwała nr 5/2022/2023
Rada Rodziców jednogłośnie przyjmuje „Preliminarz budżetowy na rok szkolny 2022/2023” do
realizacji. (załącznik nr 3)
Ad 4
Sekretarz Rady Rodziców p. Katarzyna Snela przedstawiła projekt Planu działania RR w roku
szkolnym 2022/2023. W planie uwzględniono między innymi propozycje rodziców dotyczące
pozyskiwania środków finansowych tj. kiermasz ozdób świątecznych czy kawiarenka organizowana
podczas festynu rodzinnego. Rada Rodziców wyraziła pozytywną opinię o przedstawionym planie
i przyjęła go do realizacji.
Uchwała nr 6/2022/2023
Rada Rodziców jednogłośnie przyjmuje „Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023”
do realizacji. (załącznik nr 4)

Ad 5
Przewodnicząca RR przedstawiła ofertę kuferków świątecznych z okazji Bożego Narodzenia. Po
dyskusji, rada postanowiła zakupić kuferki w firmie BOBOLAND
Omówiono organizację Święta Patrona w dniu 25.11.2022r. oraz Pasowanie na przedszkolaka, które
zaplanowano również w tym dniu.
Na tym zebranie zakończono.
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