
PROTOKÓŁ NR 1

z PoslEDzENlA RADY RoDzlcÓW

Żłobka Pomnik Matki Polkiw opoIu

z dnia 15.09.2021 r.

W dniu 15 września 2O2t r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2O2L/ 2O22 spotkanie Rady

Rodziców Złobka Pomnik Matki Polki w Opolu.

W spotkaniu udział wzięli:

. członkowie Rady Rodziców wg załączonej listy.

. oraz Dyrektor złobka pani Regina kochajkiewicz

Porządek obrad zebrania Rady Rodziców:

1. Powitanie,

2, Ustalenie obecności członków Rady Rodziców.

3. Wybór protokolanta.

4. Przedstawienie porządku zebrania.

5. Opracowanie projektu Regulaminu Rady Rodziców.

6. Uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców.

7. Ustalenie składu organów Rady Rodziców.

8. Podjęcie decyzjiw sprawach bieżących, określonych w regulaminie Rady Rodziców.

9. Wolne Wnioski.

10. Zamknięcie zebrania.

Ad ].) Na wstępie Dyrektor Pani Regina Kochajkiewicz powitała i przedstawiła zebranych rodziców
przedstawicieligrup żłobkowych (Żabki, Motylki, Pszczółki, Biedronki), którzy stanowią członków Rady

Rodziców w nowym roku szkolnym2021,/2022,

Ad 2) Ustalono obecność członków Rady Rodziców i potwierdzono liczbę członków, która uprawnia
do podejmowania uchwał.

Ad 3) Dokonano wyboru protokolanta z członków Rady Rodziców w osobie Aleksandry Macander -
Kocięda

Ad 4) Dokonano przedstawienia porządku obrad, który został przyjęty bez uwag.

Ad 5) Członkowie Rady Rodziców przeanalizowali i omówili wzór Regulaminu Rodziców, do którego
nie wniesiono dodatkowych uwag.

Ad 6) W związku z powyższym Rada Rodziców jednomyślnie podjęła Uchwałę nr ]. z dnia ].5 września
2O2t r. w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców przy Złobku Pomnik Matki Polki w Opolu.



Ad 7) W wyniku jawnego głosowania jednomyślnie dokonano wyboru następujących osób:

Przewodniczący: Aleksandra Macander-Kocięda (grupa Motylki)

Zastępca przewod niczącego : Eweli na Załuska (grupa Za bki)

Zastępca przewodniczącego: Ewa Lech (grupa Pszczółki)

Skarbnik: Justyna Spyrka (grupa Biedronki)

.Sekretarz: lrena Steć (grupa Pszczółki)

Komisja Rewizyjna :Justyna Krzyśko (grupa Motylki)

Justyna Kurtycz (grupa Biedronki)

Ad 8) Następnie Rada Rodziców w oparciu o przyjęty Regulamin Rady Rodziców podjęła jednogłoŚnie

następujące decyzje:

- Upoważniono osoby Przewodniczącego i Skarbnika do założenia w imieniu Rady Rodziców rachunku

bankowego. Ponadto ustalono, że elektroniczny dostęp do rachunku będą mieli Skarbnik oraz

Przewodniczący Rady, przy czym do rachunku zostanie założona karta płatnicza pozostająca

w dyspozycji Skarbnika. Jednocześnie zobowiązano osobę Skarbnika do wyrobienia pieczęci Rady

w sposób przewidziany w Regulaminie,

_ Ustalono wysokość,,pogotowia kasowego" w kwocie 500zł, pozostającego w dyspozycji Dyrektora

żłobka i w jaki sposób będzie ono uzupełniane. Ponadto upoważniono osobę Skarbnika

do samodzielnego podejmowania z rachunku kwot niezbędnych do uzupełnienia ,,pogotowia

kasowego".

- Omówiono kwestie finansowe żłobka i ustalono wysokość proponowanej dobrowolnej składki

na Radę Rodziców w wysokości 3Ozłldzieckof m-c, przyjęto również wzór deklaracji wpłaty na Radę

Rodziców działającą w Złobku Pomnik Matki Polki w Opolu w roku szkolnym żOżU2O22, Ponadto

podjęto decyzję o poinformowaniu rodziców o składce za pośrednictwem strony internetowej żłobka,

oraz poprzez informację ustną, którą przekażą opiekunki wydając dzieci,

- Zobowiązano osobę Przewodniczącego do opracowania projektu planu pracy wraz z planem

finansowym na rok szkolny 2021,12022,

- Ustalono sposób kontaktu między Radą a Dyrektorem placówki (WhatsApp-aplikacja, telefoniczny).

- Ustalono, że kolejny termin posiedzenia Rady zostanie ustalony na forum w aplikacji WhatsApp, która

została zalożona w trakcie posiedzenia dla wszystkich członków Rady.

Ad 9) W ramach tej części zebrania zostały poruszone następujące kwestie:

- wniosek o wprowadzenie w rozkład dnia dzieci w żłobku, formy dbałości o odpowiednią higienę jamy

ustnej wraz z propozycją przeprowadzenia /organizacji spotkania uczącego dzieci prawidłowej

dbałościo ząbki.

- rozpoczęto dyskusję na temat opieki i przepływu informacji między opiekunkami a rodzicami,

ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci z grupy Zabek.

Ad 10)Zamknięto zebranie bez dodatkowych uwag.

-Mą/ ,f* Ń/
sekretarz


