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Warszawa, dnia 14 września 2017 r.   

 

Sprawozdanie z działalności  

Rady Rodziców Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie 

 w roku szkolnym 2016/2017 

 

1. Rada Rodziców Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie ukonstytuowała się w 

dniu 12 września 2016 r. na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców. 

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2016/2017 w skład Prezydium Rady Rodziców weszły następujące 

osoby: 

1) Nihad Claudia Świerk – Przewodnicząca. 

2) Krystyna Wilk – Koncewicz – Wiceprzewodnicząca. 

3) Michał Jaśkiewicz – Skarbnik. 

4) Kinga Sokołowska – Sekretarz.  

W skład Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby: 

1) Anna Grams – Szalacha. 

2) Anna Korbus.  

W trakcie roku szkolnego 2016/2017 następujący Członkowie Prezydium złożyli rezygnację z 

pełnienia powierzonych im funkcji, tj.: 

1) Nihad Claudia Świerk – rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Rodziców 

w dniu 27 kwietnia 2017 r.  

2) Michał Jaśkiewicz – rezygnacja z pełnienia funkcji Skarbnika Rady Rodziców w dniu 4 

maja 2017 r,  

3) Kinga Sokołowska – rezygnacja z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Rodziców w dniu 9 

maja 2017 r.  

Ze względu na powyższe okoliczności, uchwałą nr 12/2016/2017 z dnia 9 maja 2017 r. Rada 

Rodziców zatwierdziła nowy skład Prezydium Rady Rodziców, tj.: 

1) Nihad Claudia Świerk – Przewodnicząca. 

2) Krystyna Wilk – Koncewicz – Wiceprzewodnicząca. 

3) Katarzyna Dudzińska – Skarbnik. 

4) Anna Epsztein – Sekretarz.  

2. W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w 

Warszawie: 
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1) Zebrała się 8 razy tj. w dniach: 12 września 2016 r., 8 listopada 2016 r., 17 stycznia 2017 

r., 7 marca 2017 r., 11 kwietnia 2017 r., 28 kwietnia 2017 r., 9 maja 2017 r., 6 czerwca 

2017 r. 

2) Na zebraniu w dniu 12 września 2016 r.: 

a) Uchwałą nr 1/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła skład Prezydium Rady 

Rodziców oraz Skład Komisji Rewizyjnej.  

b) Uchwałą nr 2/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła Preliminarz oraz miesięczną 

składkę na Radę Rodziców na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 35,00 złotych 

(słownie: trzydzieści pięć złotych i 00/100 groszy) za dziecko uczęszczające do 

Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017. 

c) Uchwałą nr 3/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła utworzenie Funduszu 

Rezerwowego, na którym znajdzie się kwota wykazana saldem rachunku na dzień 31 

sierpnia 2016 r. Rady Rodziców z roku szkolnego 2015/2016 w kwocie 17.123,90 

złotych (słownie: siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i 90/100 groszy). 

d) Uchwałą nr 4/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła utworzenie Funduszu 

Ubezpieczeń w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych i 00/100 groszy) 

na potrzebę wsparcia rodzin, których dochody nie pozwalają na objęcie 

ubezpieczeniem dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w 

Warszawie. 

e) Uchwałą nr 5/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła przeznaczenie kwoty 6.000,00 

złotych (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100 groszy) z Funduszu Rezerwowego na 

zaopatrzenie przedszkolnego placu zabaw w żagle przeciwsłoneczne.  

f) Uchwałą nr 6/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła przeznaczenie z Funduszu 

Rezerwowego kwoty w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych i 

00/100 groszy) na przygotowanie uroczystości nadania nazwy Przedszkola nr 420 

„Nasza Bajka”, która odbyła się w dniu 20 września 2017 r. 

3) Na zebraniu w dniu 11 kwietnia 2017 r.: 

a) Uchwałą nr 7/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła treść Regulaminu 

przyprowadzania i odbierania Dzieci z Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w 

Warszawie. 

b) Uchwałą nr 8/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła treść Regulaminu 

Wychowawczego Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie.  

4) Na zebraniu w dniu 28 kwietnia 2017 r.: 

a) Uchwałą nr 9/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła podwyższenie kwoty na zakup 

prezentów z okazji Dnia Dziecka (pkt 7 Preliminarza) z kwoty 5.940,00 złotych 

(słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i 00/100 groszy) do kwoty 

18.000,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 00/100 groszy). 
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b) Uchwałą nr 10/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła zakup różnych prezentów dla 

dzieci w zależności od ilości wpłaconych składek przez ich Rodziców na konto Rady 

Rodziców w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. 

 dla dzieci, których rodzice nie uiścili żadnej składki na Radę Rodziców – zakup 

bidona Alusport za kwotę 29,99 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i 

99/100 groszy) za 1 szt., 

 dla dzieci, których rodzice opłacili od 1 do 4 składek na Radę Rodziców – zakup 

bidona Sigg z kolekcji ubiegłorocznej za kwotę 49,90 złotych (słownie: 

czterdzieści dziewięć złotych i 90/100 groszy) za 1 szt.,  

 dla dzieci, których rodzice opłacili powyżej 4 składek na Radę Rodziców - zakup 

bidona Sigg z nowej kolekcji za kwotę 59,90 złotych (słownie: pięćdziesiąt 

dziewięć złotych i 90/100 groszy) za 1 szt. 

c) Uchwałą nr 11/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła podwyższenie kwoty na zakup 

prezentów dla dzieci na koniec roku przedszkolnego (pkt 8 Preliminarza) z kwoty 

5.940,00 złotych (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i 00/100 

groszy) do kwoty 10.220,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia 

złotych i 00/100 groszy). 

5) Na zebraniu w dniu 9 maja 2017 r.: 

a) Uchwałą nr 12/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła nowy skład prezydium Rady 

Rodziców. 

b) Uchwałą nr 13/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła przesunięcie środków 

finansowych przewidzianych w pkt 3 Preliminarza (Piknik Rodzinny) w kwocie 

1.200,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych i 00/100 groszy) do pkt 1 

Preliminarza (Sekcja ds. atrakcji). W wyniku przesunięcia ww. kwoty wysokość 

środków finansowych w pkt 1 Preliminarza (Sekcja ds. atrakcji) wyniosła 46.200,00 

złotych (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych i 00/100 groszy), 

natomiast wysokość środków finansowych w pkt 3 Preliminarza (Piknik Rodzinny) 

wyniosła 0,00 złotych (słownie: zero złotych i 00/100 groszy). 

Jednocześnie Rada Rodziców postanowiła o sfinansowaniu organizacji pikniku 

rodzinnego ze środków finansowych wymienionych w pkt 1 Preliminarza (Sekcja ds. 

atrakcji). 

c) Uchwałą nr 14/2016/2017 Rada Rodziców nie zatwierdziła zwrotu nadwyżki środków 

Rady Rodziców do wszystkich Rad Oddziałowych według poziomu ich wpłat. 

d) Uchwałą nr 15/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła przekazanie do wiadomości 

wszystkim Rodzicom Przedszkola uzasadnienia uchwały Rady Rodziców nr 

10/2016/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Do wykonania uchwały została zobowiązana 

Przewodnicząca Rady Rodziców. 
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6) Na zebraniu w dniu 9 czerwca 2017 r.: 

a) Uchwałą nr 16/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła przesunięcie środków 

finansowych przewidzianych w pkt 2 Preliminarza (Teatr Rodzica) w kwocie 3.523,46 

złotych (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote i 46/100 groszy) do pkt 1 

Preliminarza (Sekcja ds. atrakcji). W wyniku przesunięcia ww. kwoty, wysokość 

środków finansowych w pkt 1 Preliminarza (Sekcja ds. atrakcji) wyniosła 49.723,46 

złote (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i 46/100 

groszy), natomiast wysokość środków finansowych w pkt 2 Preliminarza (Teatr 

Rodzica) wyniosła 2.476,54 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt 

sześć złotych i 54/100 groszy). 

b) Uchwałą nr 17/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła przesunięcie środków 

finansowych przewidzianych w pkt 9 Preliminarza (Ogródek przedszkolny) w kwocie 

100,00 złotych (słownie: sto złotych i 00/100 groszy) do pkt 8 Preliminarza (Prezenty 

na zakończenie roku szkolnego). W wyniku przesunięcia ww. kwoty, wysokość 

środków finansowych w pkt 8 Preliminarza (Prezenty na zakończenie roku szkolnego) 

wyniosła 10.320,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i 

00/100 groszy), natomiast wysokość środków finansowych w pkt 9 Preliminarza 

(Ogródek przedszkolny) wyniosła 2.900,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćset 

złotych i 00/100 groszy). 

c) Uchwałą nr 18/2016/2017 Rada Rodziców zatwierdziła zakup i montaż żagli 

ochronnych nad piaskownicami w ogródku przedszkolnym. 

3. W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców z wpłat dokonanych przez Rodziców 

sfinansowała atrakcje, eventy i zakupy. Zestawienie wydatków sfinansowanych przez 

Radę Rodziców stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. 

4. W roku szkolnym 2016/2017: 

 Średnio 90,04% Rodziców dokonało wpłaty składki na Radę Rodziców (stan na dzień 

31 maja 2017 r.).  

 Średnia wysokość wpłat względem zakładanej sumy wyniosła 85,34% (stan na dzień 

31 maja 2017 r.). 

PORÓWNANIE Z LATAMI UBIEGŁYMI 

Tabela nr 1 

Lp. Rok % Wpłacających Wpłaty względem 

zakładanej sumy 

1. 2015 

(stan na dzień 13 

maja 2015 r.) 

63,83% 60,75% 

2 2016 68,72% 67,91% 
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(stan na dzień 16 

maja 2016 r.) 

3 2017 

(stan na dzień 31 

maja 2017 r.) 

90,04% 85,34% 

 

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż osiągnięty w okresie ostatnich trzech lat najwyższy 

poziom wpłacalności składki na Radę Rodziców był przede wszystkim wynikiem 

wzmożonego dokonywania zaległych wpłat przez Rodziców, które nastąpiło w miesiącach 

maj i czerwiec 2017 r. i mogło być konsekwencją przyjętej przez Radę Rodziców uchwały nr 

10/2016/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., zgodnie z którą zakup różnych prezentów dla 

Dzieci z okazji Dnia Dziecka został uzależniony od ilości wpłaconych składek przez ich 

Rodziców na konto Rady Rodziców w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 kwietnia 

2017 r. 

5. W roku szkolnym 2016/2017 Prezydium Rady Rodziców wypełniło zalecenia wynikające 

z rekomendacji zawartych w Raporcie Komisji Rewizyjnej za rok szkolny 2015/2016, tj.: 

1) Wprowadziło nowy system obiegu dokumentów finansowych polegający m.in. na 

bieżącym prowadzeniu rejestru kontrolnego, na którym są ewidencjonowane wszystkie 

wydatki Rady Rodziców wg kolejności wpływu oraz klasyfikowane do odpowiedniej 

kategorii Preliminarza lub uchwały Rady Rodziców. Rejestr ten każdorazowo był 

przekazywany członkom Rady Rodziców drogą elektroniczną przed każdym spotkaniem 

Rady Rodziców. Dodatkowo wprowadzony system nakłada obowiązek pisemnego 

uzasadnienia danego wydatku przez Przewodniczącego Rady Rodziców i zatwierdzenia 

przez Skarbnika Rady Rodziców. 

Omawiany system umożliwił stałą kontrolę wydatków finansowych przez Radę Rodziców 

oraz zapewnił efektywniejsze planowanie wydatków.  

2) Dokonało aktualizacji osób upoważnionych do konta bankowego Rady Rodziców. 

3) Usystematyzowało sposób przechowywania dokumentów finansowych.  

4) Zlikwidowało wszystkie karty płatnicze. 

5) Wszystkie osoby posiadające dostęp do konta bankowego Rady Rodziców podpisały 

oświadczenia o odpowiedzialności majątkowej, tj.: 

a) Nihad Claudia Świerk – oświadczenie podpisane w dniu 12 września 2016 r. 

b) Michał Jaśkiewicz – oświadczenie podpisane w dniu 12 września 2016 r. 

c) Katarzyna Dudzińska – oświadczenie podpisane w dniu 22 czerwca 2017 r. 

6. Prezydium Rady Rodziców zawnioskowała ponadto do Pani Dyrektor Jolanty 

Kuźmińskiej o sfinansowanie w roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich 

Przedszkolaków następujących artykułów: 

 Papier ksero, bloki rysunkowe. 
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 Kleje w sztyfcie. 

Ponadto Prezydium Rady Rodziców przekazało Pani Dyrektor Jolancie Kuźmińskiej 

stanowisko, zgodnie z którym w roku szkolnym 2017/2018 następujące wydatki powinny 

zostać w całości sfinansowane z tzw. „budżetu przedszkolnego”, tj.: 

1) Wydruk dyplomów z okazji pasowania na przedszkolaka. 

2) Wydruk dyplomów na zakończenie roku szkolnego.  

3) Wydatki związane z pielęgnacją ogródka przedszkolnego. 

7. W trakcie trwania roku szkolnego 2016/2017 na wniosek Pani Dyrektor Jolanty 

Kuźmińskiej Rada Rodziców wydała opinie dotyczącą pracy poszczególnych nauczycieli. 

8. Rada Rodziców rekomendowała skorzystanie z ubezpieczenia w roku szkolnym 

2017/2018 zaoferowanego przez STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. (zakup 

ubezpieczenia za pomocą platformy internetowej). 

 

Rada Rodziców Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie serdecznie dziękuje tym 

Wszystkim, którzy włączyli się aktywnie w wydarzenia organizowane w Przedszkolu nr 420. 

 

Nihad Claudia Świerk 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Krystyna Wilk – Koncewicz 

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców 

Katarzyna Dudzińska 

Skarbnik Rady Rodziców 

Anna Epsztein  

Sekretarz Rady Rodziców 

 

Treść niniejszego Sprawozdania została zaakceptowana w dniu 3 października 2017 r.: 

 

Anna Grams - Szalacha 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Anna Korbus 

Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Zestawienie wydatków sfinansowanych przez Radę Rodziców. 


