
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
Samorządowego Przedszkola nr 47 w Krakowie

za rok szkolny 2021/2022

Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 47 w Krakowie, podsumowując rok 
swojej działalności, przedstawia Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Rodzicom dzieci 
uczęszczających do Przedszkola sprawozdanie za rok szkolny 2021/2022.

Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych 
na posiedzeniu plenarnym Rady Rodziców w dniu 15 września 2021 roku. W skład Rady 
Rodziców weszło 8 przedstawicieli rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, 
po dwóch z każdego z 4 oddziałów. Na posiedzeniu wybrano Zarząd Rady, w trybie 
jawnym, w następującym składzie:

Przewodniczący: Iwo Pencarski
Z-ca Przewodniczącego: Karolina Jaklik
Skarbnik: Sylwia Biela
Sekretarz: Ewa Dziadyk

W okresie sprawozdawczym posiedzenia Rady Rodziców odbywały się w trybie online.

Poniżej przedstawiam podsumowanie podstawowej działalności Rady Rodziców:
1. Uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców.
2. Wybranie reprezentacji Rady Rodziców w kontaktach z bankiem.
3. Ustalenie wysokości i zbiórka składek na Radę Rodziców.
4. Zaopiniowanie planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 

w Krakowie.
5. Zaopiniowanie regulaminu monitoringu wizyjnego.
6. Ocena dorobku zawodowego nauczycieli.
7. Zaopiniowanie rezygnacji z ręczników papierowych na rzecz ręczników 

bawełnianych.
8. Zaopiniowanie listy książek rekomendowanej do zakupu w ramach dotacji 

otrzymanej z Programu Rozwoju Czytelnictwa.
9. Sfinansowanie zakupu nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 

dla gr. IV.

Inne sprawy, w które zaangażowana była Rada Rodziców oraz jej przedstawiciele:
1. Pozyskanie środków finansowych od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 106 

w Krakowie w ramach powołania nowej jednostki budżetowej o nazwie 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 w Krakowie, w skład której wchodzą:
◦ Szkoła Podstawowa nr 106 im. A. Grottgera w Krakowie,
◦ Samorządowe Przedszkole nr 47 w Krakowie.

W roku 2020/2021 szkoła i przedszkole miały wspólną radę rodziców.
2. Współfinansowanie zakupu roślin na nasady na terenie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 18.



3. Włączenie się w zbiórkę podpisów pod projektami zgłoszonymi do Budżetu 
Obywatelskiego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18.

4. Włączenie się w przygotowanie stoiska przedszkolnego na Pikniku Krowoderskim 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 12 w Krakowie.

5. Zorganizowanie zbiórki karmy dla ptaków. Z zebranych zapasów korzystały dzieci 
w ramach opieki nad karmnikami rozlokowanymi na terenie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 18.

6. Włączenie się w zbiórkę ubrań akcji „Ubrania do Oddania”, projekt ekologiczny.
7. Włączenie się w zbiórkę pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy, którzy dotarli 

do Krakowa.
8. Zorganizowanie zbiórki dla Kobiet z Ukrainy na Dzień Kobiet.
9. Wsparcie bieżących potrzeb dzieci z Ukrainy, które dołączyły do grup w trakcie roku

szkolnego.
10. Włączenie się w akcję zbiórki zakrętek.
11. Udział w programie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” Fundacji 

Santander, w ramach którego pozyskano środki na budowę szklarni na terenie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18. Wysokość dofinansowania: 10 000 zł. 
Warto nadmienić, że nasze Przedszkole jest jedyną taką placówką, która otrzymała 
grant w ramach projektu.

12. Pozyskanie od Walstead Kraków Sp. z o. o. darowizny, w postaci papieru 
w 3 formatach, o wartości łącznej 442,00 zł, dla wszystkich grup przedszkolnych.

13. Pozyskanie od Remitly Poland Sp. z o. o. darowizny celowej w kwocie 1500,00 zł. 
na zakup puzzli Edu Sense oraz sfinansowanie warsztatów organizowanych przez 
Robotowo.pl.

14. Włączenie się w akcję zbiórki podpisów pod petycją, jaką Rada Miasta Krakowa
złożyła na ręce Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącą przywrócenia finansowania 
zajęć dodatkowych w przedszkolach samorządowych do stawki 25 zł od dziecka, 
a więc stawki sprzed pandemii. Petycja odniosła zamierzony skutek.

15. Pozyskanie od Biura Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko" 180 książek 
dla dzieci. Książki zostały podzielone według kategorii wiekowej i trafiły do biblioteczek 
znajdujących się na salach przedszkolnych.

16. Pozyskanie różnego rodzaju materiałów papierowych w postaci kartonów, rur kartonowych, 
elementów piankowych i innych drobiazgów do wykorzystania przez dzieci w ramach prac 
plastycznych lub jako przybory dydaktyczne.

17. Sfinansowanie zakupu:
◦ ręczników papierowych,
◦ głośnika przenośnego, niezbędnego do realizacji zajęć dydaktycznych.

Działalność finansowa Rady Rodziców przedstawiona została w załączniku 
„Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola 
nr 47 w Krakowie za rok szkolny 2021/2022”.

Dziękujemy Pani Dyrektor i całemu Gronu Pedagogicznemu za wspaniałą 
organizację nauki w minionym roku szkolnym, Rodzicom serdecznie dziękujemy 
za wsparcie.



Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców 
Samorządowego Przedszkola nr 47 w Krakowie 

za rok szkolny 2021/2022

I. Wpływy

1 Otwarcie rachunku 20,00 zł

2 Środki finansowe otrzymane od RR SP 106 1 336,72 zł

3 Wpłaty Rodziców 1 461,00 zł

4 Darowizna od REMITLY POLAND SP. z O. O. 1 500,00 zł

Razem 4 317,72 zł

II. Wydatki

1 Nasada krokusów - *

2 Puzzle OZOBOT z EDU SENSE SA 699,98 zł

3 Karma dla ptaków 50,00 zł

4 Zajęcia z Robotyki ROBOTOWO.PL 567,00 zł

5 Ręczniki papierowe 397,65 zł

6 Książki na zakończenie roku gr. IV 741,00 zł

7 Przenośny głośnik 399,00 zł

8 Prowizja od operacji bankowej 4,00 zł x3 12,00 zł

Razem 2 866,63 zł

* koszt nasady krokusów został uprzednio (przed dokonaniem przelewu) pobrany ze środków
finansowych otrzymanych od RR SP 106 (patrz Wpływy, pkt. 2) i wynosił 100,00 zł

III.Bilans

Stan początkowy 0,00 zł

Wpływy 4 317,72 zł

Wydatki 2 866,63 zł

Stan końcowy na dzień 31.08.2022 1 451,09 zł

Przewodniczący Rady Rodziców


