
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 
PRZEDSZKOLA „TĘCZOWY ŚWIAT” W POZNANIU 

Z DNIA 13.03.2014 r. 
 
W dniu 13.03.2014r. na zebraniu stawili się:  

1. Białka Hanna – Przewodnicząca RR 

2. Kuczma Magdalena 

3. Kaletka Magdalena 

4. Czubała Monika 

5. Jamry-Gajda Paulina 

6. Martinek Katarzyna 

7. Sass Marcin 

8. Skręta Eliza 

co stanowi quorum. 

 
Posiedzenie otworzyła Pani Hanna Białka i zaproponowała następujący porządek spotkania:  
 

1. Sprawozdanie z zamknięcia konta bankowego w PKO BP – M. Czubała, E. Skręta 

2. Zmiana funkcjonalności strony www przedszkola – P. Jamry-Gajda 

3. Przedstawienie ofert przedstawienia teatralnego dedykowanego dla dzieci z I gr. – H. Białka 

4. Sprawozdanie z poziomu wpłat na poczet funduszu RR – M. Czubała 

5. Fundacja przy przedszkolu – przedstawienie szczegółów – M. Kubiak 

6. Przedstawienie rodziców dla dzieci – zebranie od pozostałych członków RR nazwisk rodziców 
chętnych do wzięcia udziału w przedstawieniu, dalsze ustalenia – H. Białka 

7. Festyn w ogródku przedszkolnym - omówienie 

8. Wolne głosy i wnioski 

 
 
Po przyjęciu porządku obrad Rada Rodziców (dalej RR) ustaliła, co następuje: 
 
Ad. 1. 
27.02.2014 r. złożono wniosek o zamknięcie starego konta RR w banku PKO BP. 
Zamknięcie konta nastąpi dnia 29.03.2014 r. 
 
Ad. 2. 
Zmiana strony internetowej zostaje chwilowo odłożona. Temat pozostaje otwarty. 
 
Ad. 3. 
Rozpoznano ofertę teatralną dla najmłodszych dzieci (1-3 lat). 
Spośród ofert skierowanych do najmłodszych: 

Teatr Blum – nie występują w przedszkolach, tylko na scenie teatralnej w budynku Concordii. 
Koszt: 20 zł/1 os.; występ zamknięty przy min. 700 zł za grupę. Ofertę odrzucono, ze względu na 
koniecznośd wyprowadzenia najmłodszej grupy poza teren przedszkola. 

Teatr Atofri – występują w przedszkolach; H. Białka ustali szczegóły i przedyskutuje występ z 
wychowawczynią I grupy. 
 
Ad. 4. 
M. Czubała ustali i zaktualizuje liczbę dzieci w poszczególnych grupach. Z uwagi na zbyt niski poziom 
wpłat RR podjęła decyzję, że Rodzicielskie Trójki przekażą w swoich grupach rodzicom, którzy nie 
opłacają składek, pisemne przypomnienie o uregulowaniu zaległości. 
 
 



Ad. 5. 
M. Kubiak – nieobecna. Podjęto decyzję, żeby przygotowad się do założenia Fundacji przy Przedszkolu 
od przyszłego, tj. 2015 roku. Temat odłożono do kolejnego zebrania RR. 

 
Ad. 6. 
RR, po przedyskutowaniu wszystkich za i przeciw podjęła decyzję o rezygnacji z przedstawienia na 
rzecz festynu. 
 
Ad. 7. 
Festyn w ogródku przedszkolnym. 
Cel festynu: dobra zabawa i zbiórka pieniędzy na przedszkolny plac zabaw. 
Ustalono wstępnie termin festynu na dzieo 24 maja 2014 r. 
RR rozważała kilka niewiążących propozycji/pomysłów, które warto umieścid w programie festynu. 
Propozycja urządzenia festynu oraz dokładny program zostaną przedyskutowane z Radą 
Pedagogiczną. Przybliżony termin spotkania między 7 a 11 kwietnia 2014 r. H. Białka ustali dokładny 
termin i zorganizuje spotkanie. 
RR w porozumieniu z Radą Pedagogiczną opracuje dokładny program festynu i rozdzieli zadania dla 
poszczególnych grup przedszkolnych.  
 
Ad. 8. 
brak 
 
 
 
 
Ustalono termin kolejnego zebrania RR w dniach między 7 a 11 kwietnia 2014 r. 
 
Na tym zebranie zakooczono.  
 
Protokół sporządziła: Paulina Jamry-Gajda 
 
 
   

Paulina Jamry-Gajda /Sekretarz RR/  Hanna Białka /Przewodnicząca RR/ 

 


