
Protokół zebrania Prerydium Rady Rodziców w dniu 28 listopada 2018 r.

1. Przedstawienie sprawozdania z dzińalności Rady Rodziców 2017 l20I8 roku.
2. Ustalenie Planu Wydatkow na20l8l20l9 rok.
3. Ustalenie sposobu zbięrania i księgowania wpłat na fundusz Rady Rodziców.
4. Sprawy tóżnę.

- ustalenie w sprawie nagrywania uroczystości ptzedszkolnych;
Spotkanie zMlkołajem i Bal Kamawałowy.

Ad. 1. Pani Dyrektor przedstawiła stan konta Rady Rodziców w roku 201712018, który
wynosi 40 615,87 zł. Rada Rodziców działająca w roku szkolnym 201712018
przeznaazyła,te ŚroSki na zakup zestawu na plac zabaw, poniewaz w czasie przeglądu
marcowego placu zabaw stwierdzono, że należy wymienić w najbliższym czasię zestaw
zabawolłły na podwórku przedszkola. WidziŃa tez koniecznośc zadaszenia tarasu, aby
dzieci mogły zniegokorzystać podczas słonecznych dni.

Ad. 2. Rada Rodziców zaproponowała plan wydatków na 20l8l20t9. Ustalono, ze
środki gromadzone na rachunku RR, będą wydawane na następujące artykuły:
- ponadstandardowe artykuły szkolne: plastelinę najwyższej jakości, farby do
malowania zarowno pędzlem jak i palcami, czarodziejski klej, artykuły zgodne z
zap otrzebowani em nauczyc i e l ek na dany mi e s i ąc,
-jednorazowe kubeczki do wody, aby były dostępne cały dzień i aby nie przynosić
szklanek z kuchni, serwetki i chusteczki higieni cznę) aby rodzice nie wyposazali dzieci
w osobiste środki higieniczne do wycierania nosa ibuzi czyli własne chusteczki,
- sprzęt terenowy na plac zabaw,
- opłaty za autokary,
- ksiązki i potrzebne artykuły na zakończęnię przedszkolaprzez dzieci 6 letnie,
- uroczystości 55 - lecia przedszkola,
- zabawki, stroje dla dzieci, ksiązki, kąciki tematyczne, plansze, programy
multimedialne i inne pomoce dydaktyczne,
Rada Rodziców ustaliła, że jeżeli zostaną środki to należy je przeznaczyć na zadaszentę
tarasu, abybył w pełni wykorzystany.

Ad.3. Księgowanie i wpłacanie pieniędzy Rada Rodziców przekazuje na sekretariat.

Ad. 4. Pani Dyrektor zapoznała Radę Rodziców zprzebiegiem wydarzenia: Spotkanie z
Mikołajem, które odbędzie się 18 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Węgrowskim
OŚrodku Kultury. Dzieci przejadą autokarem do Węgrowskiego Ośrodka Kultury. Rada
Rodziców zadecydowała, że nagranię ze Spotkania z Mikołajem i Bal Karnawałowy
będzie nagrane na jednej pĘcie przęz p. Górskiego, a zdjęcia zrobione przez p.
Siekierzyńskiego. Z tymi osobami zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzarńa
danych osobowych. Jest to zgodne z RODO i Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania
Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 1.
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