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

Z DNIA 06.10.2014 r. 
 
W dniu 06.10.2014 r. na zebraniu w siedzibie Przedszkola stawili się:  

1. Jamry-Gajda Paulina – Przewodnicząca RR 

2. Czubała Monika 

3. Dumkiewicz-Sikorska Anna 

4. Kuczma Magdalena 

5. Maciejewska Daria 

6. Martinek Katarzyna 

7. Nowak Anna 

co stanowi quorum 

 
Posiedzenie otworzyła Pani Paulina Jamry-Gajda i zaproponowała następujący porządek spotkania: 

1. Sprawozdanie ze zmian dokonanych na koncie RR w Banku Pocztowym – P. Jamry-Gajda, M. 
Czubała 

2. Wybór Komisji Rewizyjnej RR – cała RR 

3. Propozycja wprowadzenia zmian w regulaminie RR w zakresie: gospodarki finansowej, 
struktury i trybu pracy RR, szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów do rad 
oddziałowych oraz przedstawicieli do RR placówki, trybu odwoływania prezydium RR – 
P. Jamry-Gajda 

4. Przedyskutowanie kwestii pogotowia kasowego (do jakiej kwoty, kto ma dysponować 
pieniędzmi, itp.) – cała RR 

5. Omówienie preliminarza, struktury wydatków i deklarowanych wpłat na rok 2014/2015 – 
P. Jamry-Gajda, M. Czubała 

6. Ustalenie terminów dyżurów oraz osób dyżurujących w siedzibie przedszkola przy zbieraniu 
wpłat na fundusz RR. 

7. Ustalenie kwot na prezenty gwiazdkowe i mikołajkowe. 

8. Przedyskutowanie propozycji zakupu prezentu dla każdej grupy (audiobook) z okazji Dnia 
Postaci z Bajek. 

9. Przedyskutowanie propozycji oddania pracownikom przedszkola pieniędzy za teczki na 
pożegnanie starszaków. 

10. Wolne głosy i wnioski. 

 
 
Po przyjęciu porządku obrad Rada Rodziców (dalej RR) ustaliła, co następuje: 
 
Ad. 1. 
Przewodnicząca RR złożyła przed członkami RR sprawozdanie ze zmian dokonanych na koncie 
bankowym RR w Banku Pocztowym. 
 
Ad. 2. 
RR wybrała spośród swoich członków, w głosowaniu jawnym, skład Komisji Rewizyjnej. 
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: 
- Anna Dumkiewicz-Sikorska, 
- Marcin Sass. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali dostęp (podgląd) do historii rachunku bankowego RR. 
 
 
 
 



Ad. 3. 
Ustalono, że projekt zmian w regulaminie zostanie rozesłany e-mail’em do wszystkich członków RR. 
Akceptacja zmian nastąpi drogą elektroniczną lub na kolejnym spotkaniu RR. Osobą odpowiedzialną 
za sporządzenie propozycji zmian jest P. Jamry-Gajda. 
 
Ad. 4. 
RR ustaliła wysokość pogotowia kasowego na 1.000,00 zł. Jednogłośnie podjęto decyzję, że 
dyspozycje finansowe dotyczące nieprzewidzianych wydatków, do wysokości 500,00 zł, mogą podjąć 
2 osoby z prezydium RR. W razie niemożności skontaktowania się z członkiem prezydium, również 
członek Komisji Rewizyjnej. 
 
Ad. 5. 
Preliminarz wydatków dostarczony został RR w dniu spotkania. W związku z powyższym, ze względu 
na niemożność wcześniejszego zapoznania się z ww. dokumentem, omówienie preliminarza odłożone 
zostało do czasu kolejnego spotkania RR. 
RR podjęła decyzję o zabezpieczeniu kwoty na tegoroczne pożegnanie starszaków. 
 
Ad. 6. 
RR, dla rodziców preferujących wpłatę pieniędzy na fundusz RR w formie gotówki, postanowiła 
wyznaczyć dyżury w siedzibie przedszkola. Ustalono pierwszy termin dyżuru na dzień 12 listopada 
2014 r., w godz. 14:00 – 16:00. Dyżur pełnić będzie Anna Nowak. Kolejne dyżury uzależnione będą od 
frekwencji. 
 
Ad. 7. 
Wstępnie ustalono kwoty na prezenty mikołajkowe i gwiazdkowe: 
mikołajkowe – 3 zł na dziecko, słodycze, każda grupa we własnym zakresie; osoby odpowiedzialne za 
zakup: P. Jamry-Gajda, D. Maciejewska, A. Nowak; 
gwiazdkowe – max. 30 zł na dziecko, ostateczna decyzja podjęta zostanie na kolejnym zebraniu RR. 
 
Ad. 8. 
RR jednogłośnie podjęła decyzję o wydaniu zgody na zakup audiobooka dla każdej z grup z okazji Dnia 
Postaci z Bajek. 
 
Ad. 9. 
Na prośbę Pani Dyrektor, z powodu niemożności ustalenia dokładnych kwot, temat rozliczenia teczek 
na pożegnanie starszaków zostaje zamknięty. 
 
Ad. 10. 
Kolejne spotkanie RR odbędzie się, w miarę możliwości, z udziałem przedstawiciela grona 
pedagogicznego, celem dokładnego omówienia preliminarza. 
Na kolejnym spotkaniu poruszony zostanie również temat Gwiazdki i prezentów. 
 
Kolejne spotkanie planowane jest w drugiej poł. listopada. Dokładny termin zostanie ustalony drogą 
mail’ową. 
 
Na tym zebranie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: Paulina Jamry-Gajda 
 
 
   

Monika Koloch /Sekretarz RR/  Paulina Jamry-Gajda /Przewodnicząca RR/ 

 


