
Protokół nr 1/2022/2023 

z zebrania plenarnego Rady Rodziców odbytego w dniu 20. 09.22r. 
 

W zebraniu brało udział 6 przedstawicieli do RR według załączonej listy obecności i goście: 
członkowie rad oddziałowych, dyrektor przedszkola oraz przewodniczący ustępującej Rady 
Rodziców (załącznik nr 1)  
Ustalono, że istnieje quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.  
 

Przyjęto następujący porządek zebrania: 
 

Część I zebrania: 
1. Powitanie i przedstawienie porządku zebrania. 
2. Szkolenie na członków rad oddziałowych – zapoznanie z podstawą prawną funkcjonowania 

przedstawicielstw rodziców. 
3. Sprawozdanie ustępującej RR za rok 2021/2022. 

 

Część II zebrania: 
4. Wybór zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2022/2023. 
5. Prezentacja koncepcji pracy Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lesznie, planu pracy przedszkola na 

rok 2022/2023, programu wychowawczego przedszkola - uzgodnienie wartości. 
6. Ustalenie wysokości składki na rzecz Rady Rodziców na rok 2022/2023. 
7. Wyrażenie opinii o organizacji zajęć dodatkowych oraz prowadzonych formach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Sprawy bieżące. 
 

Przebieg: 
Ad 1  
Przewodnicząca ustępującej Rady Rodziców – p. Wiktoria Majorek powitała zebranych,                 
w tym dyrektora przedszkola i członków oddziałowych rad  oraz przedstawiła porządek zebrania. 
 

Ad 2 
Zapoznano rodziców z Regulaminem Rady Rodziców, w szczególności z zasadami funkcjonowania 
przedstawicielstwa rodziców, w tym kompetencjami i zadaniami rady, trybem powoływania                          
i odwoływania członków rady, trybem podejmowania uchwał, zasadami działalności finansowej, 
zasadami dokumentowania działalności rady. Przedstawiony został zakres współpracy Rady 
Rodziców z innymi organami przedszkola, to jest z dyrektorem i radą pedagogiczną. 
  

Ad 3 
Przewodnicząca ustępującej Rady Rodziców przekazała wszelkie informacje dotyczące konta Rady 
Rodziców, rozliczenia finansowego za poprzedni rok szkolny. Ustępująca Rada Rodziców 
przekazała swoje uprawnienia kolejnej Radzie. 
 

II część: 
Ad 4 
Dokonano wyboru kandydatów do zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023: 
 

przewodnicząca      Wiktoria Majorek 

z-ca przewodniczącej      Marta Pazoła 

skarbnik       Katarzyna Lupa 

sekretarz       Katarzyna Snela 
 

Dokonano wyboru kandydatów do Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2022/2023: 
 

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:   Magdalena Picz 

członek Komisji Rewizyjnej:     Agnieszka Urbaniak  

 



Uchwała nr 1/2022/2023 

W wyniku głosowania jednogłośnie uchwalono powołanie wyżej wymienionych osób do pełnienia 
przydzielonych funkcji w roku szkolnym 2022/2023 (załącznik nr 2) 
 

Ad 5  

Rada Rodziców podjęła decyzję o wysokości składki na rzecz Rady w roku szkolnym 2022/2023. 
Ze względu na wzrost inflacji i związany z tym wzrost cen, postanowiono podwyższyć składkę             
o 20 zł i ustanowić ją w wysokości 120 zł na rok, z możliwością podziału na dwie raty: 60 zł płatne 
do 28 października 2022r. i 50 zł płatne do 28 lutego 2023r. Postanowiono także podnieść kwotę                    
II składki na wyprawkę plastyczną do 35 zł. 
 

Ad 7 

Dyrektor przedszkola - Barbara Walczak omówiła realizację koncepcji pracy przedszkola. 
Wskazała zakres zrealizowanych działań i wnioski, które wytyczają kierunki pracy na kolejne lata.. 
Następnie omówiono roczny plan pracy, a także program wychowawczy przedszkola pod nazwą 
„Miś Uszatek naszym wzorem”, opracowany we współpracy z radą rodziców. Uzgodniono, że 
katalog wartości określony w programie wychowawczym jest aktualny i należy go realizować. 
Konieczne jest upowszechnienie wiedzy rodziców na temat tych dokumentów poprzez informacje 
w grupach, na gazetkach, na stronie internetowej przedszkola. 
 

Uchwała nr 2/2022/2023 

Rada Rodziców jednogłośnie zaakceptowała w/w dokumenty w zaprezentowanym kształcie bez 
modyfikacji, deklarując jednocześnie aktywne włączenie się w ich realizację. (załącznik nr 3) 
 

Ad 8 

Dyrektor przedszkola przedstawiła organizację zajęć dodatkowych, takich jak zajęcia w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,                
a także projekty edukacyjne, które będą realizowane w tym roku szkolnym., w tym „Z kotem 
Amadeuszem w świat wartości”, „Mały miś w świecie wielkiej literatury” itp. 
 

Uchwała nr 3/2022/2023 
Rada Rodziców jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię o przedstawionych formach i organizacji 
wyżej wymienionych zajęć dodatkowych. ((załącznik nr 4) 
 

Ad 9 
Przewodnicząca rady zwróciła się z prośbą do uczestników spotkania o: 
-rozpowszechnienie informacji o możliwości zwolnienia ze składki na rzecz RR (udostępnienie 
wzoru wniosku) – termin składania wniosków do dnia 07.10.2022; 
 -przedstawienie propozycji do planu pracy rady do dnia 07.10.2022,  
- ustalanie preliminarzy grup po zapoznaniu się z preliminarzem rady. 
 

Ad 10 

W sprawach bieżących poruszono następujące kwestie: 
1) Terminarz wydarzeń przedszkolnych, 
2) Ustalenie terminu kolejnego zebrania, na którym opracowywany będzie plan pracy rady, 

preliminarz budżetowy rady oraz podjęte zostaną decyzje o zwolnieniu ze składki 
wnioskujących - na dzień 11. X. 2022 r. godz. 17.30 

 

Na tym zebranie zakończono.     Protokołowała: 
 
Wiktoria Majorek        Katarzyna Snela 

………………………………      ………………….. 
Przewodnicząca Rady Rodziców       Sekretarz Rady Rodziców 

 



Uchwała nr 1/2022/2023 

Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Lesznie 
z dnia 20 września 2022r. 

w sprawie powołania składu Rady Rodziców 

 Na podstawie art. 83 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1085)  

uchwala się, co następuje: 

 

§1 

1. W skład zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 powołuje się 
następujące osoby: 

przewodnicząca      Wiktoria Majorek 
z-ca przewodniczącej      Marta Pazoła 
skarbnik       Katarzyna Lupa 
sekretarz       Katarzyna Snela 
 

2. W skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2020/2021 powołuje się następujące osoby: 
 

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:   Magdalena Picz 

członek Komisji Rewizyjnej:     Agnieszka Urbaniak  

 
 

§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Przewodnicząca Rady Rodziców 
 
 

           Wiktoria Majorek 
…………………………………... 

 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 2/2022/2023 

Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Lesznie 
z dnia 20 września 2022r. 

 

w sprawie opinii dotyczącej planów  pracy przedszkola 

 

Na podstawie art. 84 ust.1 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1085)  

uchwala się, co następuje: 
 

§1 

Rada Rodziców wyraża pozytywną opinię o następujących dokumentach:  

1) Koncepcji pracy Przedszkola Miejskiego nr 7; 

2) Planie pracy Przedszkola Miejskiego nr 7 na rok szkolny 2022/2023. 

3) Programie wychowawczym pt. Miś Uszatek – naszym wzorem;  

deklarując jednocześnie aktywne włączenie się w ich realizację. 

 

§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Rodziców 
 
 

           Wiktoria Majorek 
…………………………………... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 3/2022/2023 

Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Lesznie 
z dnia 20 września 2022r. 

 

w sprawie opinii dotyczącej organizacji zajęć dodatkowych 
 

 Na podstawie art. 109. ust. 3 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1085)  

uchwala się, co następuje: 
 
 

§1 
Rada Rodziców wyraziła pozytywną opinię o przedstawionych formach i organizacji zajęć 
dodatkowych, takich jak zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia 
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz zajęcia prowadzone w ramach projektów 
pedagogicznych. 
 

§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodnicząca Rady Rodziców 

 
 

           Wiktoria Majorek 
…………………………………... 

 
 

 


