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PROTOKÓŁ NR 5/2017/2018  

z posiedzenia Rady Rodziców Przedszkola Nr 420 w Warszawie 

w dniu 16 maja 2018 r. 

Dnia 16 maja 2018 r. o godzinie 18:30 w siedzibie Przedszkola Nr 420 „Nasza Bajka” w 

Warszawie (02-972) przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8 odbyło się piąte zebranie Rady 

Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 z następującym porządkiem obrad:  

  

1. Otwarcie obrad.  

2. Prezenty na zakończenie roku szkolnego.  

3. Obchody Dnia Dziecka i zakup upominków na Dzień Dziecka  

4. Propozycja przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami 

preliminarza wraz z głosowaniem.  

5. Organizacja pikniku rodzinnego (8 czerwca br.) i udział poszczególnych Grup w jego 

organizacji. 

6. Zakup podręczników w przyszłym roku szkolnym.  

7. Zakup ubezpieczenia NNW w przyszłym roku szkolnym.  

  

Lista uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.  

 

Ad 1.  

Zebranie otworzyła p.o. Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Nihad Claudia Świerk (dalej: 

„Przewodnicząca RR”). 

 

Ad 2.   
Pani Nihad Claudia Świerk poinformowała, że zakupiono upominki książkowe dla dzieci na 

zakończenie roku szkolnego. Prezydium jednogłośnie zaaprobowało książki zaproponowane 

przez Panią Annę Epsztein:  

 Dla 4-latków: "NA RATUNEK LABIRYNTOPOLIS. DETEKTYW PIERRE W LABIRYNCIE" 

oraz "NA TROPIE SKRADZIONEGO KAMIENIA CHAOSU. DETEKTYW PIERRE W 

LABIRYNCIE". Wydawnictwo Nasza Księgarnia;  

 Dla 5-latków: "MOJA POLSKA" Katarzyna Sołtyk, Wydawnictwo Wilga;  

 Dla 6-latków: "ATLAS MIAST" Wydawnictwo Nasza Księgarnia.  



 

Strona 2 z 4 
 

Za wyborem tych książek przemawia m.in. to, że są to dość nowe pozycje na rynku (rok 

wydania 2017, 2018 - więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzieci ich nie mają), mają 

atrakcyjną dla dzieci szatę graficzną i dodatkowo są dostępne w korzystnych cenach.   

 

Ad 3. 

Z uwagi na fakt, że w tym roku Dzień Dziecka przypada w piątek pom Święcie Bożego Ciała i 

w związku z tym w przedszkolu będzie niższa frekwencja, Rada Rodziców zadecydowała, że 

zasadnicze obchody Dnia Dziecka w przedszkolu zostaną przesunięte na dzień 8 czerwca br. 

(piątek).  

W tym dniu odbędzie się wówczas piknik rodzinny finansowany z funduszy Rady Rodziców 

oraz pokazy magii.  

Natomiast w Dniu Dziecka, tj. w dniu 1 czerwca br. atrakcją dla dzieci obecnych w przedszkolu 

będzie słodki poczęstunek w ogrodzie - lody ufundowane przez firmę Grycan w kilku smakach 

oraz możliwość zabawy z bałwanem Olafem. Rada Rodziców zdecydowała, że w tym roku nie 

będzie upominków na Dzień Dziecka, a fundusze zarezerwowane w Preliminarzu na ten cel 

zostaną przeznaczone na liczniejsze i bardziej kosztowne atrakcje podczas pikniku 

rodzinnego.   

 

Ad 4. 

W związku z powyższym zaszła potrzeba podjęcia uchwały dotyczącej przesunięcia środków 

finansowych z poz. 3 Preliminarza (Prezenty z okazji Dnia Dziecka) do poz. 1 Preliminarza 

(Atrakcje dla dzieci).  

 W wyniku przesunięcia ww. kwoty wysokość środków finansowych w poz. 1 Preliminarza 

(Sekcja ds. atrakcji) wynosi 59.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 

00/100 groszy), natomiast wysokość środków finansowych w poz. 3 Preliminarza (Prezenty z 

okazji Dnia Dziecka) wynosi 0,00 złotych (słownie: zero złotych i 00/100 groszy). 

 

Uchwałą nr 14/2017/2018 Rada Rodziców zdecydowała o przesunięciu środków finansowych 

z poz. 3 Preliminarza (Prezenty z okazji Dnia Dziecka) do poz. 1 Preliminarza (Atrakcje dla 

dzieci).  

Liczba głosów oddanych za: 8, liczba głosów oddanych przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 

0.  
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr 14/2017/2018 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.   

  

Przewodnicząca Rady Rodziców zaproponowała również by zabezpieczyć środki finansowe 

na początek nowego roku szkolnego 2018/2019, co znacznie usprawni działalność wybranej 

we wrześniu 2018 r. Radzie Rodziców. Zapewnienie takich środków pozwoli np. na 

zamówienie już we wrześniu atrakcji dla dzieci typu przedstawienie teatralne czy koncert. 

Rada Rodziców poparła jednogłośnie propozycję Przewodniczącej.  

  

Uchwałą nr 15/2017/2018 Rada Rodziców zdecydowała o przesunięciu środków finansowych 

z poz. 1 Preliminarza (Atrakcje dla dzieci) i pozostawienie na koncie Rady Rodziców kwoty co 

najmniej 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100 groszy) na rok szkolny 

2018/2019.  

Liczba głosów oddanych za: 8, liczba głosów oddanych przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 

0.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr 15/2017/2018 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.   

  
Ad 5. 

W dniu 8 czerwca br. w naszym przedszkolu Rada Rodziców zapewni atrakcje z okazji Dnia 

Dziecka.  

W godzinach pracy przedszkola odbędą się cztery pokazy magii. Natomiast popołudniu 

zorganizowany zostanie piknik rodzinny, którego tematem przewodnim będzie Dziki Zachód. 

Przewidziane atrakcje to m.in. przejażdżka na kucyku, wykonywanie indiańskiej biżuterii, 

dojenie sztucznej krowy, malowanie wigwamów, poszukiwanie złota, fotobudka. 

Rada Rodziców zapewni: przekąski typu popcorn, chrupki, paluszki, lody Carte D’Or, a także 

obrusy, talerzyki, kubeczki, serwetki.   

Przedszkole zapewni: wodę, kanapeczki, banany.  

Każda grupa zostanie poproszona o włączenie się w przygotowanie pikniku poprzez 

przyniesienie: trzech dużych blach ciasta (mogą być również muffiny, pączki, ptysie w ilości 

nie mniejszej niż 50 szt.) oraz 6 litrów soków.   
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Ad 6. 

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców nie będzie koordynowała zamawiania 

podręczników. Każda grupa będzie zamawiała podręczniki indywidualnie. Przedstawiciel PWN 

zaproponował przekazanie każdej grupie kuponu zniżkowego.  

 

Ad 7. 

Rada Rodziców pozytywnie oceniła możliwość zakupu ubezpieczenia w obecnym roku 

szkolnym poprzez platformę internetową. Rada Rodziców podjęła Uchwałę nr 16/2017/2018 

dotyczącą kontynuacji ubezpieczenia NNW i zakup ubezpieczenia przez platformę 

internetową, chyba że nowo powołana Rada Rodziców postanowi inaczej.  

 

Liczba głosów oddanych za: 8, liczba głosów oddanych przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 

0.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr 16/2017/2018 stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu.   

 

 

Załączniki do Protokołu: 

1. Załącznik nr 1 – Lista uczestników. 

2. Załącznik nr 2 – Uchwała nr 14/2017/2018. 

3. Załącznik nr 3 – Uchwała nr 15/2017/2018. 

4. Załącznik nr 4 – Uchwała nr 16/2017/2018. 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców      Sekretarz Rady Rodziców 

Nihad Claudia Świerk       Ewelina Baka 

 

                                                                                                                             

  


