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

Z DNIA 28.11.2013 r. 
 
W dniu 28.11.2013r. na zebraniu stawili się:  
 

1. Białka Hanna  

2. Andrzejak Grzegorz 

3. Kubiak Magdalena 

4. Kuczma Magdalena 

5. Dumkiewicz – Sikorska Anna 

6. Kaletka Magdalena 

7. Martinek Katarzyna  

8. Piechurska Agata 

 

co stanowi quorum. 

 
Posiedzenie otworzyła Pani Hanna Białka i zaproponowała następujący porządek spotkania:  
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie otwarcia nowego konta bankowego dla RR w 
Banku Pocztowym - Rada Rodziców; 

2. Zmiana wyglądu i funkcjonalności strony www przedszkola - Paulina Jamry-
Gajda; 

3. Prace nad preliminarzem wydatków - Rada Rodziców: 
a) podział wydatków z funduszu RR; 
b) hierarhia wydatków z funduszu RR oraz wyznaczenie wydatków 

strategicznych 

4. Prezenty świąteczne dla dzieci - Rada Rodziców; 
5. Wolne głosy i wnioski. 

 

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

 
Ad. 1. 
RR, po przeanalizowaniu wszystkich danych dotyczących otwarcia nowego konta 
bankowego, jednogłośnie podjęła decyzję o zmianie banku, w którym prowadzony będzie 
rachunek bankowy RR. Nowym bankiem, który od 01.12.2013r. będzie prowadził konto 
bankowe RR jest Bank Pocztowy – uchwała nr 4/2013-2014. 
Jednocześnie RR podjęła decyzję, że konto bankowe w dotychczasowym banku PKO BP 
prowadzone będzie do kooca miesiąca lutego 2014. Za zamknięcie rachunku w PKO BP 
odpowiedzialne są osoby upoważnione w tym banku do reprezentacji: Czubała Monika i 
Skręta Eliza. 
 
Ad. 2. 
Z uwagi na nieobecnośd Pani Pauliny Jamry-Gajda temat zmiany funkcjonalności strony www 
postanowiono przełożyd na kolejne zebranie RR. 
 
Ad. 3. a) 
Powrócono do tematu struktury wydatków z funduszu RR na poszczególne grupy.  



RR ustaliła, że po akceptacji przez RR kosztów, w porozumieniu z Dyrektor przedszkola, 
zorganizowane zostanie w nowym roku kalendarzowym wyjście do teatru na przedstawienie 
teatralne dedykowane dzieciom z I grupy.  
Za zebranie ofert i przedstawienie kosztów RR odpowiedzialna jest Pani Hanna Białka.  
 
Ad. 3. b) 
RR, po sugestii Pani Dyrektor, postanowiła nie ustalad hierarchii wydatków oraz wydatków 
strategicznych.  
W zamian za to członkowie RR zobowiązali się propagowad, wśród rodziców 
reprezentowanych przez siebie grup, informację o konieczności regularnego wpłacania 
składek na fundusz RR.  
 
Ad. 5. 
RR ustaliła, na poczet prezentów gwiazdkowych, jednolitą wartośd prezentów wraz z 
opakowaniem dla wszystkich dzieci w kwocie 30 zł/dziecko.  
Ponadto RR ustaliła, że rodzaj prezentu zostanie ustalony przez Rodziców w poszczególnych 
grupach i prezenty będą kupowane przez reprezentantów grup. 
 
Ad. 6. 
1. Hanna Białka przedstawiła dwie propozycje: 

1.1. Zorganizowanie przez rodziców przedstawienia – niespodzianki dla dzieci, w której 
rodzice będą odgrywad główne role.  

RR przyjęła pomysł i postanowiła wdrożyd do realizacji. Przedstawienie powinno się 
odbyd w dzieo powszedni dla wszystkich dzieci, aktorami będą wszyscy chętni do 
wzięcia udziału w przedsięwzięciu rodzice. Członkowie RR zobowiązali się przekazad 
informację na ten temat w swoich grupach. Osobą koordynującą całośd 
przedsięwzięcia jest Pani Hanna Białka; 

1.2. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowanie, dla całego przedszkola wraz z rodzicami, 
festynu na terenie ogródka przedszkolnego. Osobą koordynującą całośd 
przedsięwzięcia jest Pani Hanna Białka. 

2. Magdalena Kubiak przedstawiła propozycję założenia fundacji przy przedszkolu, dzięki 
której możliwe byłoby pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych (np. 1% podatku 
dochodowego). RR przyjęła pomysł i postanowiła rozpoznad temat. Osobą 
odpowiedzialną za przedstawienie na kolejnym zebraniu RR szczegółów dotyczących 
założenia fundacji oraz dokonanie stosownych ustaleo z Dyrektor przedszkola jest Pani 
Magdalena Kubiak 

 
Nie ustalono termin kolejnego zebrania RR, gdyż to uzależnione jest od tego czy dojdzie do 
spotkania z Radą Pedagogiczną przedszkola. 
 
Na tym zebranie zakooczono.  
 
 
Protokół sporządziła:  
 
 
________________________________      
                 Hanna Białka /Przewodnicząca RR/ 

 



 
UCHWAŁA NR 4/2013-2014 

Rady Rodziców 

Przedszkola „Tęczowy Świat” w Poznaniu 

z dnia 28.11.2013r. 

w sprawie: zmiany banku w którym przechowywane są środki pieniężne funduszu Rady 

Rodziców. 

 

 

 

§ 1. 

Rada Rodziców jednogłośnie uchwala zmianę banku, w którym przechowywane są środki 

pieniężne funduszu Rady Rodziców.  

 

§ 2. 

Nowym bankiem, począwszy od 01.12.2013r. będzie: 

Bank Pocztowy, nr rachunku 85 1320 1351 2227 0597 2000 0001. 

 

§3. 

Wykonanie Uchwały, tym samym nadzór nad podpisaniem umowy z Bankiem oraz 

poinformowanie wszystkich Rodziców o dokonanej zmianie powierza się przewodniczącemu 

Rady Rodziców. 

 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2013r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców 

Hanna Białka 

 


