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

(ul. Sonaty 6a, 02-744 Warszawa) 
 w roku 2020/2021 z dnia 10 września 2020 r. 

 

W dniu 10 września 2020 r. odbyło się pierwsze w roku 2020/20201 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 w 
obliczu trwania pandemii. 

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 2020/2021; 
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. 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 
8 i 9 września 2020 r. Następnie Pani Dyrektor przekazała prowadzenie posiedzenia 
Przewodniczącemu Rady Rodziców z roku 2019/2020, który w pierwszej kolejności zarządził 
sporządzenie listy obecności (załącznik do niniejszego protokołu) oraz przedstawiła w/w 
porządek posiedzenia.  



2 

 

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. W związku z 
obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych wprowadzone zostały 
zmiany do Regulaminu Rodziców. Przyjęte zostały one jednogłośnie – podejmując uchwałę 
nr 1. 

Ad. 3 

Pani Dyrektor – Ewa Ignatowicz przedstawiła zebranym główne kierunki pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu na bieżący rok. Pani Dyrektor informowała, że w 
Przedszkolu zostało wdrożonych szereg działań profilaktycznych w okresie trwania pandemii. 

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, że trwający rok będzie różnił 
się od poprzedniego. W czasie trwającej pandemii i reżimie sanitarnym, nie będą mogły się 
odbywać standardowe aktywności finansowane corocznie przez Radę Rodziców. Pani 
Dyrektor informowała, że bezpieczeństwo dzieci w czasie przebywania w placówce jest 
najważniejsze. 

Ad. 5  

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

Ad. 6 

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

Grupa I – liczba dzieci __; liczba złożonych deklaracji 20 na łączną kwotę 1 720 zł, 
Grupa II – liczba dzieci __; liczba złożonych deklaracji 19 na łączną kwotę 1 850 zł, 
Grupa III – liczba dzieci __; liczba złożonych deklaracji 14 na łączną kwotę 1 170zł, 
Grupa IV – liczba dzieci __; liczba złożonych deklaracji 18 na łączną kwotę 1 720 zł, 
co łącznie czyni zadeklarowaną kwotę miesięcznie w wysokości 6 460 zł. 
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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 2020/2021 i 
rozdysponowana względem ustaleń zamieszczonych we wstępnym preliminarzu finansowym 
na rok 2020/2021 Następnie członkowie Rady Rodziców podjęli uchwałę w sprawie 
preliminarza wydatków na rok 2020/2021 podejmując uchwałę nr 5. 

      
Ad. 8 

W związku z zamknięciem konta w Banku Pocztowym. Członkowie Rady Rodziców 
zadecydowali o kontynuowaniu prowadzenia obsługi konta bankowego Rady Rodziców przez 
Millenium Bank oraz wyznaczyła osoby upoważnione do dostępu do prowadzonego konta 
(Przewodniczący Jakub Gromek i Skarbnik – Danuta Rzeczkowska) podejmując uchwałę nr 
6.  

Ad. 9 

Pani Dyrektor zwróciła się do Rady Rodziców o możliwość dofinansowania ze środków Rady 
Rodziców automatycznego bezdotykowego termometru do pomiaru temperatury przy wejściu 
do przedszkola oraz podajników na materiały higieniczne. Członkowie Rady Rodziców 
zdeklarowali się przyjrzeć się ofertom dostępnym na rynku i powrócić do Pani Dyrektor z 
odpowiedzią. 

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 grupy zamkniętej na platformie Facebook.com podejmując 
uchwałę nr 7.  

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

 

…………………………….     …..……………………… 

Przewodniczący      Sekretarz 

 


