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 Protokół z posiedzenia Rady Rodziców 
przy Przedszkolu nr 67 „Służewiaczek” 

(ul. Sonaty 6a, 02-744 Warszawa) 
 w roku 2019/2020 z dnia 10 września 2019 r. 

 

W dniu 10 września 2019 r. odbyło się pierwsze w roku 2019/2020 posiedzenie Rady 
Rodziców przy Przedszkolu nr 67 „Służewiaczek” w Warszawie. 

Porządek posiedzenia Rady Rodziców: 
1. Przywitanie przybyłych członków oddziałowych Rad Rodziców przez Dyrektor 

Przedszkola – Panią Ewę Ignatowicz. 
2. Zapoznanie członków Rady Rodziców z treścią Regulaminu Rady Rodziców. 
3. Przedstawienie przez Dyrektor Przedszkola – Panią Ewę Ignatowicz głównych 

kierunków pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na bieżący rok. 
4. Omówienie roli Rady Rodziców i rad oddziałowych w zakresie działań 

podejmowanych przez Radę Rodziców Przedszkola.  
5. Podjęcie uchwał w sprawach wyboru:  

1) trzyosobowej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów 
Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej; 

2) Prezydium Rady Rodziców w roku 2019/2020; 
3) członków Komisji Rewizyjnej. 

6. Zapoznanie się Rady Rodziców z liczbą deklaracji złożonych przez Rodziców 
podczas zebrań w oddziałach w sprawie uiszczania dobrowolnej składki na 
realizacje potrzeb Rady Rodziców i przewidywanymi wpływami z tego tytułu.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia preliminarza wydatków w roku 2019/2020. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie banku prowadzącego konto Rady Rodziców oraz 

upoważnienia Przewodniczącego i Skarbnika do dysponowania środkami 
zgromadzonymi na koncie Rady Rodziców. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dofinasowania ze środków Rady Rodziców zakupu 
książek na rok 2019/2020 dla poszczególnych oddziałów Przedszkola. 

10. Wolne wnioski, sprawy różne. 

Ad. 1 

Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców, zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Rodziców 
zwołała Pani Dyrektor – Ewa Ignatowicz. Pani Dyrektor powitała przybyłych członków 
oddziałowych Rad Rodziców wybranych podczas zebrań oddziałów, które odbyły się w dniu 
3 września 2019 r. Następnie Pani Dyrektor poinformowała zebranych, iż w dniu 4 września 
br. z członkostwa w Radzie Rodziców grupy III zrezygnowała Pani Anna Gajewska w 
związku ze zmianą przedszkola. Następnie Pani Dyrektor przekazała prowadzenie 
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posiedzenia Przewodniczącej Rady Rodziców z roku 2018/2019, która w pierwszej kolejności 
zarządziła sporządzenie listy obecności (załącznik do niniejszego protokołu) oraz 
przedstawiła w/w porządek posiedzenia.  

Ad. 2  

Przybyli zostali zapoznani z podstawami prawnymi określającymi funkcjonowanie  
i kompetencje Rady Rodziców, tj. art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) oraz Regulaminem Rady Rodziców. Żadna  
z zebranych osób nie wniosła o wprowadzenie zmian do Regulaminu, w związku z czym 
została podjęta uchwała nr 1.    

Ad. 3 

Pani Dyrektor – Ewa Ignatowicz przedstawiła zebranym główne kierunki pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu na bieżący rok. Jako priorytetowe Pani Dyrektor 
wskazała: 

1) obchody uroczystości 40-lecia Przedszkola zaplanowane na maj 2020 r. – Rodzice 
partnerami Przedszkola, współdziałanie w zadaniach Przedszkola,  

2) całoroczny program skupiający się na emocjach dzieci – aktualny zwłaszcza  
w kontekście doświadczanego obecnie przez wszystkich ludzi pędu życia, 
stwarzającego zagrożenia i niebezpieczeństwa dla dzieci, wszechobecnych bodźców 
na jakie codziennie narażone są dzieci, 

3) kształtowanie u dzieci pojęć matematycznych. 
W odniesieniu do punktu trzeciego Pani Dyrektor zaapelowała o rozważenie możliwości 
sfinansowania ze składek uiszczanych na Radę Rodziców materiałów dydaktycznych 
niezbędnych dla realizacji kształtowania pojęć matematycznych.      

Ad. 4  

Pani Dyrektor przedstawiła zakres współpracy pomiędzy Dyrektorem, Radą Pedagogiczną  
i Radą Rodziców w zakresie niezbędnej współpracy na rzecz dzieci uczęszczających do 
Przedszkola. W szczególności Pani Dyrektor zwróciła uwagę na potrzebę pogłębienia 
komunikacji z Rodzicami w przedmiocie promowania działań podejmowanych przez Radę 
Rodziców i akcji finansowanych z dobrowolnych składek Rodziców.  

Ad. 5  

Przewodnicząca zarządziła powołanie komisji skrutacyjnej do wyborów osób na funkcje 
wymienione w punkcie 5 porządku posiedzenia. Podjęte zostały uchwały nr 2-4. 

W związku z wyborami Przewodniczący stwierdził, że pozostałymi członkami Rady 
Rodziców są: 

1) Kordula Skrzyńska  
2) Agnieszka Węgrzyńska- Orłowska  
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3) Monika Baranowska  
4) Anna Gniado-Bartosik  
5) Klaudia Dąbrowska  
6) Ewa Dziekanowska  

Ad. 6 

Po ukonstytuowaniu się Prezydium Rady Rodziców dokonano podliczenia zadeklarowanych 
przez Rodziców dobrowolnych wpłat składki na Radę Rodziców (ustalona wysokość składki  
to 100 zł). 

Grupa I – liczba dzieci 20; liczba złożonych deklaracji 19 na łączną kwotę 1 900 zł, 
Grupa II – liczba dzieci 25; liczba złożonych deklaracji 24 na łączną kwotę 2 350 zł, 
Grupa III – liczba dzieci 24; liczba złożonych deklaracji 21 na łączną kwotę 1 980 zł, 
Grupa IV – liczba dzieci 24; liczba złożonych deklaracji 24 na łączną kwotę 2 350 zł, 
co łącznie czyni zadeklarowaną kwotę miesięcznie w wysokości 8 580 zł. 
 
Ad. 7 
 
Rada Rodziców podjęła decyzję odnośnie realizacji wydatkowania z funduszu Rady 
Rodziców Przedszkola nr 67 „Służewiaczek” zgodnie z ustalonym na podstawie 
przewidywanych wpływów miesięcznych wstępnym preliminarzem. Nadwyżka budżetowa z 
roku ubiegłego zostanie dodana do budżetu Rady Rodziców na rok 2019/2020 i 
rozdysponowana względem ustaleń zamieszczonych we wstępnym preliminarzu finansowym 
na rok 2019/2020. Następnie członkowie Rady Rodziców podjęli uchwałę w sprawie 
preliminarza wydatków na rok 2019/2020 podejmując uchwałę nr 5. 

      
Ad. 8 

Członkowie Rady Rodziców zadecydowali o kontynuowaniu prowadzenia obsługi konta 
bankowego Rady Rodziców przez Bank Pocztowy S.A. oraz wyznaczyła osoby upoważnione  
do dostępu do prowadzonego konta (Przewodniczący Jakub Gromek i Skarbnik – Paulina 
Gałczyńska) podejmując uchwałę nr 6.  

Ad. 9 

Pani Dyrektor zwróciła się do Rady Rodziców o możliwość dofinansowania ze środków Rady 
Rodziców zakupu książek na rok 2019/2020 dla poszczególnych oddziałów Przedszkola. 
Rada, po przeprowadzonej dyskusji odmówiła dofinansowania zakupu książek kierując się 
ustalonym preliminarzem. Jako uzasadnienie Rada wskazała brak środków, podejmując 
uchwałę nr 7. W związku z powyższym każdy rodzic będzie musiał sfinansować zakup 
książki dla swojego dziecka we własnym zakresie. 
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Ad. 10 

W sprawach różnych członkowie Rady Rodziców przedyskutowali sposób kontaktu 
wewnątrz Rady celem usprawnienia i przyspieszenia komunikacji. Rada Rodziców przyjęła 
sposób komunikacja za pomocą facebooka podejmując uchwałę nr 8.  

Przewodniczący Rady Rodziców poinformuje pozostałych członków Rady Rodziców 
o terminie kolejnego posiedzenia Rady Rodziców.  

     

 

…………………………….     …..……………………… 

Przewodniczący      Sekretarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


