
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

PRZEDSZKOLA „TĘCZOWY ŚWIAT” W POZNANIU 

Z DNIA 18.09.2013R. 

 

W dniu 18.09.2013r. w siedzibie Przedszkola stawili się: 

1. Kochaoski Andrzej – ustępujący Przewodniczący RR 
2. Czubała Monika  
3. Andrzejak Grzegorz 
4. Kubiak Magdalena 
5. Kuczma Magdalena 
6. Białka Hanna  
7. Dumkiewicz – Sikora Anna 
8. Kaletka – Wolna Magdalena 
9. Jakubowicz Beata 
10. Martinek Katarzyna 
11. Jamry – Gajda Paulina 
12. Skręta Eliza 
13. Sass Marcin 
14. Frąckowiak Magdalena 
15. Małgorzata Czubała – Dyrektor Przedszkola – na zaproszenie RR 

 

Posiedzenie otworzył Pan Andrzej Kochaoski i zaproponował następujący porządek: 

1. Omówienie raportu finansowego za rok szkolny 2012/2013. 
2. Przeprowadzenie wyborów do prezydium Rady Rodziców. 
3. Przekazanie obowiązków nowemu Przewodniczącemu. 

 

Po przyjęciu porządku obrad Rada Rodziców (dalej RR) ustaliła co następuje: 

 

Ad. 1. 

Przedstawiono i omówiono wykaz kosztów w roku szkolnym 2012/2013 (załącznik nr 1 do Protokołu), 
zrealizowanych z zasobów kasy RR. 

 

Ad. 2. 

Rodzice obecni na zebraniu spośród swoich członków wybrali komisję skutacyjną w składzie: 
Martinek Katarzyna i Jamry – Gajda Paulina.  

Przeprowadzono wybory do prezydium RR i w wyniku tajnego głosowania, po podliczeniu wszystkich 
głosów (załącznik nr 2 do Protokołu) przez komisję skutacyjną uzyskano następujące wyniki: 

1. Białka Hanna – 12 głosów 
2. Skęty Eliza – 1 głos 
3. Czubała Monika – 13 głosów 
4. Jamry Paulina – Gajda – 11 głosów 
5. Kaleta Magdalena – 1 głos 

Wobec otrzymanych wyników RR powołała następujący skład: 

Przewodniczący RR – Białka Hanna 

Sekretarz – Jamry – Gajda Paulina 

Skarbnik – Czubała Monika 



 

Ad. 3. 

Dotychczasowy Przewodniczący RR przekazał swoje kompetencje nowej Przewodniczącej, która poza 
przyjętym porządkiem obrad zaproponowała następujące tematy do omówienia: 

1. Ustalenie wysokości składki dobrowolnej na RR. 
2. Publikacja dokumentów RR na stronie www Przedszkola; 
3. Zmiana regulaminu RR; 
4. Konto bankowe RR i wpłata składek na RR; 
5. Zajęcia edukacyjne ze szczególnym zwróceniem uwagi na najmłodsze dzieci z grupy I. 
6. Przedstawienie i zatwierdzenie programu profilaktyki i programu wychowawczego na rok 

szkolny 2013/2014. 

Ad. 3.1. 

RR ustaliła na rok szkolny 2013/2014 składkę dobrowolną w wysokości 15zł / dziecko/ m-c. 

 

Ad. 3.2. 

Ustalono, że począwszy od bieżącego roku szkolnego strona www Przedszkola zostanie rozbudowana 
o kolejną zakładkę „Rada Rodziców”, w której będą publikowane wszelkie informacje dotyczące RR. 
Ewentualne koszty rozbudowy strony www RR postanowiła pokryd z własnego budżetu. 

Osobą odpowiedzialną za realizację tematu jest Hanna Białka. 

 

Ad. 3.3. 

Hanna Białka zaproponowała uproszczenie regulaminu RR. Temat postanowiono kontynuowad na 
kolejnym zebraniu RR. 

 

Ad.3.4. 

Hanna Białka zaproponowała zmianę rachunku bankowego RR na rachunek bardziej nowoczesny i 
mniej kosztowny. Omówiono propozycję i po burzliwej dyskusji RR postanowiła wrócid do tematu na 
kolejnym zebraniu, a do tego czasu kontynuowad posiadanie rachunku w PKO BP na 
dotychczasowych zasadach. 

Jednocześnie RR ustaliła, że wpłata składek na RR w roku bieżącym będzie następowała tylko i 
wyłącznie na rachunek bankowy. 

 

Ad.3.5. 

Rozpoczęto dyskusję na temat zajęd edukacyjnych dla dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
dzieci z gr. I.  

Biorąc pod uwagę fakt, iż w kasie RR pozostały niewykorzystane w ubiegłym roku szkolnym środki, 
Hanna Białka zaproponowała wykorzystanie części środków na jednorazowy pokaz naukowy pt. 
„Fizyka dla Smyka” realizowany przez Akademię Nauki w siedzibie Przedszkola.  

Przeprowadzono burzliwą dyskusję, w tym również na temat wykorzystania wpłacanych na RR 
środków przez dzieci z gr. I. 

Nie podjęto żadnej decyzji. Temat będzie kontynuowany na kolejnym zebraniu. 

 

 

 



Ad.3.6. 

Dyrektor Przedszkola – Pani Małgorzata Czubała przedstawiła program profilaktyki i program 
wychowawczy na rok szkolny 2013/2014.  

Członkowie RR zapoznali się z treścią przedstawionych programów i jednogłośnie postanowili przyjąd 
do realizacji program profilaktyki i program wychowawczy na rok szkolny 2013/2014 – uchwała nr 
1/2013 

 

 

Na tym zebranie zakooczono. 

 

Załączniki do Protokołu: 

Załącznik nr 1 – wykaz poniesionych kosztów przez RR w roku szkolnym 2012/2013. 

Załącznik nr 2 – karty głosowania 

Załącznik nr 3 – uchwała nr 1/2013 

 

 

Protokół sporządziła: Białka Hanna  

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UCHWAŁA NR 1/2013 

Rady Rodziców 
Przedszkola „Tęczowy Świat” w Poznaniu 

z dnia 18 września 2013r. 
w sprawie: wyrażenia opinii na temat programu wychowawczego i programu profilaktyki. 

 
 
 

Na podstawie §3 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 12 listopada 2007r. Rada 
Rodziców uchwala co następuje:  

 
 

§ 1. 
Rada Rodziców wyraża pozytywną opinię na temat programu wychowawczego i programu 
profilaktyki i postanawia jednogłośnie przyjąć przedmiotowe programy do realizacji w roku 
szkolnym 2012/2013.  

 
 

§ 2. 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.  
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Rodziców  
 
 

     Hanna Białka 


