
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Przedszkola nr 5 w Wołominie 

w roku szkolnym 2012/2013 

Nowe władze Rady Rodziców zostały wybrane i ukonstytuowały sie na zebraniu w dniu  

16.10.2012 roku. 

Do Prezydium weszły następujące osoby:  

Przewodnicząca – Marta Kaszczuk 

Wiceprzewodnicząca – Magdalena Krogulec 

Skarbnik  - Katarzyna Skrzypek 

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: 

Anna Godlewska 

Borkowska Jolanta 

Eliza Garabedian 

 

Preliminarz budżetowy przedstawiono i zatwierdzono również na zebraniu w dniu 16.10.2012 

Na pierwszym zebraniu podjęto uchwały w sprawie dobrowolnych składek rodziców, 

upoważniono panią Intendentkę do zbierania składek rodziców, którzy nie mają możliwości 

wpłacania funduszy na konto Rady Rodziców, ustalono tzw. „pogotowie kasowe” w 

wysokości 2000,00zł, uchwalono, że w przypadku dzieci, które mają trudną sytuację 

finansową – będą zwolnione ze składek i będą pokrywane za nie wszelkie koszty uczestnictwa 

w organizowanych przez przedszkole imprezach. Podjęto też uchwałę, w której upoważnia się 

dyrektora do dokonania zakupów zabawek, pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych 

do grup. 

W związku z kończącym się rokiem szkolnym 2012/2013 bardzo dziękujemy Rodzicom za 

rzetelne i terminowe dokonywanie wpłat składek na Radę Rodziców. 

Dzięki systematycznym wpłatom udało nam się z zebranych składek sfinansować koncerty 

i teatrzyki wystawiane w przedszkolu dla wszystkich dzieci (wydano ok. 4790zł), programy 

artystyczne na balu karnawałowym, spotkaniu z Mikołajem, uroczystość pasowania na 

przedszkolaka.  Ze środków rodziców finansowano wyjścia na przedstawienia do MDK, 

wycieczkę do Zofinina, Bałtowa i Białowieży ( wydano ok. 5187zł). Ze środków Rady 

sfinansowano przyjazd planetarium, zorganizowanie festynu przez wolontariuszy 

wołomińskich gimnazjów.  

Ze składek Rady Rodziców zakupione zostały artykuły papiernicze (kleje, kredki, wstążki, 

papiery kolorowe, farby, plastelina, brystole, bibuły na kwotę ok. 4186zł)), zabawki i gry dla 

przedszkolaków ( 4679zł) , prezenty dla dzieci na Gwiazdkę, Mikołajki, Dzień Dziecka, 

drobne upominki dla wszystkich dzieci na urodziny, drobne upominki za udział w konkursach 

przedszkolnych, prezenty na zakończenie roku szkolnego (tablo, encyklopedie, dyplomy) dla 

opuszających nas dzieci z grup IV i V (15.089zł), zakupiono też książki do sal i do 

przedszkola. 

Ze składek Rady Rodziców finansowe były także takie drobne wydatki jak pokarm dla rybek, 

akcesoria do akwarium czy nasiona do ogródka, artykuły do drobnych prac remontowych oraz 

artykuły gospodarstwa domowego (naczynia, artykuły do kuchni). 

Dodatkowo z dostępnych środków finansowych Rada Rodziców w roku szkolnym 2012/2013 

zakupiła dla przedszkola książki do biblioteczek, gry dydaktyczne, książeczki – nagrody za 

udział w konkursach. Z tych funduszy zakupiono też materiały do dekoracji przedszkola, 



finansowano zdjęcia do kroniki, na tablicę, do gazetki, kupowano toner do drukarki.  

Ze środków Rady pokryto koszty wykonania żaluzji do grupy IV i V. Ze środków Rady 

rozbudowano też system monitoringu i dostępu, dzięki pozyskaniu środków z funduszu 

prewencyjnego PZU. 

Dzięki funduszom Rady Rodziców, które przeznaczone są na cele statutowe przedszkola, 

możemy znacznie wzbogacać bazę przedszkola i czynić pobyt dzieci znacznie 

atrakcyjniejszym. Wszystkie wydatki są uzgadniane lub realizowane z wniosku pracowników 

Przedszkola oraz są zatwierdzane przez przewodniczącą Rady Rodziców. 

Na zakończenie roku szkolnego dokonano szczegółowej analizy wpływów i wydatków. 

Serdecznie dziękuję całemu Prezydium i Rodzicom za współpracę. 

 

Z poważaniem 

Marta Kaszczuk 

Przewodnicząca Rady Rodziców w Przedszkolu nr 5 w Wołominie  

  

Drogi Rodzicu, Opiekunie Przedszkolaka, 

W imieniu Rady Rodziców informuję, że istnieje możliwość wpłacania składki na Radę 

Rodziców, nie tylko w kasie przedszkola, ale także przelewem na rachunek bankowy: 

Rada Rodziców przy Przedszkolu 5 w Wołominie, ul. Broniewskiego 2 

nr 89 1240 6335 1111 0010 2516 3723  

 w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy 

wpłata. 

 

   

 


