
PROTOKÓŁ nr 2/2022/2023 

z zebrania Rady Rodziców Przedszkola im. Jasia i Małgosi 

                                      w Kluczach z dnia 04 stycznia 2023 roku 

 

 

W dniu 04 stycznia 2023 roku o godzinie 16:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców 

Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach. Lista obecności uczestników stanowi załącznik 

nr.1. W spotkaniu wzięła udział Pani Dyrektor Ewelina Maryszewska-Polan.  

 

  

Porządek zebrania 

1. Powitanie 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum) 

3. Sprawy bieżące- Pani Dyrektor 

4. Sprawy bieżące- Rada Rodziców  

5. Zakończenie 

 

 

     Ad. 1 

     Przybyłych na zebranie przedstawicieli rad grupowych powitała Pani Dyrektor Ewelina 

     Maryszewska-Polan oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ilona Mamoń-Wysmułek. 

 

     Ad. 2 

     Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności. Quorum zostało stwierdzone i    

     wynosiło 12 osób na 19. 

  

     Ad. 3 

     Pani Dyrektor Przedszkola złożyła wszystkim Rodzicom podziękowania za wkład pracy i    

     pomoc przy akcjach na rzecz przedszkola. Wyraziła uznanie za pomoc i wkład finansowy   

     przy kiermaszu Bożonarodzeniowym oraz za udział w akcjach charytatywnych, które były  

     organizowane w Przedszkolu. 

     Pani Dyrektor poinformowała o kosztach, które zostały włożone na rzecz Przedszkola, min.   

     odśnieżanie dachu. Pani Dyrektor ogłosiła iż znalazła sponsorów, którzy zakupią farby ale  

     wnioskuje również o środki finansowe na realizację innych bieżących zadań i działań  

     Przedszkola. Głównym celem na najbliższy okres jest odnowienie dachu w  

     Przedszkolu oraz ścian w salach poprzez malowanie i tapetowanie. Zakup nowych rolet  

     oraz karniszy, które zostaną wykorzystane na dekoracje przedszkolne. 

     Pani Dyrektor poinformowała iż stawka wyżywienia wzrasta od stycznia 2023. Wyżywienie  

     w przedszkolu wynosi 12.60zł dziennie i przedstawia się następująco :  

• Śniadanie: 4.20zł 

• Obiad: 6.00zł 

• Podwieczorek: 2.40zł 

 

          

     Ad. 4 

     Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z innymi członkami Rad Rodziców omówiła  

     następujące sprawy: 

a. Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu 

Wydarzenie odbędzie się w grupach w dniach: 

• 23.01.2023 Motylki, Malinki 



• 24.01.2023 Muchomorki 

• 25.01.2023 Skrzaty 

• 26.01.2023 Biedronki 

 

b. Bal karnawałowy w Przedszkolu 

Ustalono iż wydarzenie odbędzie się 27.01.2023 roku. Pani Dyrektor oraz 

Przewodnicząca RR zaproponowały fotografów, którzy wykonują sesje karnawałowe 

dzieciom w dniu wydarzenia. Po zapoznaniu się z ofertami oraz przeprowadzeniu 

głosowania ustalono iż sesje wykona VeraFoto Jacek Piróg. Wybrano 

najkorzystniejszą ofertę pod względem finansowym, jakościowym i dostępną w 

dogodnym dniu. Zakup zdjęć nie jest obowiązkowy jednak przedszkole otrzyma rabat 

w wysokości 20% netto od sprzedaży na rzecz przedszkola. Ponadto fotograf oferuje 

dodatkowo, bezpłatnie obsługę przez wodzireja, który zabawi dzieci na balu 

karnawałowym. 

 

❖ Cena zdjęć sesji karnawałowej 

➢ KOMPLET I 69.00zł 

• Zdjęcie duże 21x30 

• Zdjęcie grupowe 

• Zdjęcie portretowe 15x21 

• 2 małe zdjęcia 10x15 (różne 

➢ KOMPLET II 60.00zł 

• Zdjęcie duże 21x30 

• Zdjęcie grupowe 

• Zdjęcie portretowe 15x21 

                                

                            Przy zakupie kompletu drugi oraz kolejny 50% ceny. 

                          

➢ Możliwość kupienia pojedyńczych zdjęć  

• 23.00zł Zdjęcie duże 21x30 

• 15.00zł Zdjęcie grupowe 

• 18.00zł Zdjęcie portretowe 15x21 

• 10zł/1szt 18zł 2 szt Zdjęcia małe 10x15 

           

           Ustalono również iż bal odbędzie się w godzinach od 9 do 12:30 co zmienia      

           harmonogram podawania posiłków. Tego dnia wyjątkowo śniadanie zostanie podane o     

           8:30 a obiad o 12:30.  

           Jako pierwsze bal rozpoczną dzieci z grup Jagódki, Motylki, Biedronki w tym czasie 

           Muchomorki, Skrzaty oraz Malinki będą mieć wykonywaną sesję fotograficzną. Po  

           upływie 1.5 godziny nastąpi zmiana. 

           Przewodnicząca RR poprosiła o pomoc, w dniu poprzedzającym bal karnawałowy,  

           przy dekorowaniu sali, oraz w dzień wydarzenia przy sesji fotograficznej. Natychmiast     

           zgłosili się chętni Rodzice. 

           Przewodnicząca RR poinformowała, że koszty dekoracji, min. balonów, bibuły zostaną 

           zrealizowane z funduszu Rady Rodziców. 

 

 

c. Konto Rady Rodziców 

Został przedstawiony stan konta RR. Przedstawiono wpływy środków pieniężnych z 



sesji świątecznej oraz z kiermaszu bożonarodzeniowego. Przewodnicząca RR 

wspomniała również o możliwości zasilenia konta poprzez składkę. Składkę można 

wpłacać bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców. W tytule przelewu należy 

podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę do jakiej uczęszcza. 

 

PKO Bank Polski 

Rada Rodziców Przedszkola im Jasia i Małgosi 

21 1020 2430 0000 8002 0092 1106 

 

 

 

 

           Ad. 5 

           Na tym zakończono posiedzenie. 

 

 

  

 

                  

 

            Przewodnicząca 

      Ilona Mamoń-Wysmułek  

 

                 Sekretarz  

               Anna Włoch                                                         
 
              
             


