
Protokół 
  

z przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu ustalenia organizacji 

pracy Gminnego Przedszkola w Jadowie w okresie przerw świątecznych, 

ferii i wakacji.  

  

Konsultacje społeczne odbyły się w Gminnym Przedszkolu w Jadowie w dniu 

10.01.2012r. Konsultacje rozpoczęto o godzinie 1500, zakończono o 1607. 

W konsultacjach uczestniczyło 26 rodziców- lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ponadto w konsultacjach społecznych uczestniczyli: 

1) Wójt Gminy Jadów-Dariusz Kokoszka 

2) Z-ca Wójta –Robert Denis 

3) Dyrektor Gminnego Przedszkola w Jadowie - Agnieszka Czubak 

4) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach - Aniela Dobosiewicz 

Konsultacje społeczne rozpoczęła Dyrektor Gminnego Przedszkola  

w Jadowie od powitania wszystkich zgromadzonych, po czym przekazała głos 

Wójtowi Gminy Jadów. Na wstępie Wójt Gminy Jadów powitał i podziękował  

wszystkim rodzicom za przybycie, po czym przedstawił zebranym rodzicom 

problematykę i cel konsultacji, a zwłaszcza problem ustalenia dyżurów we wszystkich 

przerwach międzyświątecznych, ferii i wakacji. 

Głównym punktem było wyjaśnienie pisma złożonego do Rady Gminy przez 

przedstawicieli rodziców odnośnie przerw międzyświątecznych itp., niezadowolenie  

z pracy dyrektora i złego funkcjonowania placówki. Rodzice byli oburzeni złożonym 

pismem, gdyż większość z nich nie popiera złożonej skargi i nie została z nią 

zapoznana. Zwrócili też uwagę, że owa skarga nie była przedstawiona Radzie 

Rodziców i nie miała akceptacji tejże Rady, natomiast rodzice, którzy podpisali skargę 

zostali wprowadzeni w błąd przez nadawcę pisma, iż jest to prośba  

o funkcjonowanie placówki w czasie ferii. 

Następnym punktem konsultacji społecznych było omówienie dyżurów 

przedszkoli z terenu Gminy Jadów. Aby lepiej zobrazować rodzicom zasadność 



ustalenia dyżurów Wójt Gminy przedstawił rodzicom koszty funkcjonowania 

przedszkola m.in. koszty przygotowania posiłków, ogrzania budynku oraz jego 

oświetlenia. Z zebranych informacji wynika, że w okresie przerw międzyświątecznych 

w Gminnym Przedszkolu w Jadowie jest zapisanych ok. 7-8 dzieci, z czego 1/3 dzieci 

nie jest przyprowadzana (na 75 dzieci ogółem). W związku z tym Wójt Gminy Jadów 

oraz Z-ca Wójta zwrócili się z prośbą do rodziców o wcześniejsze poinformowanie  

o absencji dziecka w danym dniu, aby uniknąć kosztów związanych z przygotowaniem 

posiłków dla nieobecnych dzieci. Następnie Wójt Gminy Jadów przedstawił zalety 

dyżurów oraz bezzasadność funkcjonowania dwóch placówek jednocześnie, w pełnej 

gotowości, przy tak małej ilości dzieci. Swoje stanowisko w tej sprawie 

zaprezentowała także Pani Dyrektor Agnieszka Czubak, która zaprezentowała analizę 

frekwencji dzieci między świętami i w czasie ferii zimowych od 2000r. do 2011r.  Z 

analizy tej wynika, że w większości przypadków w placówce nie przebywało żadne 

dziecko, w innych latach były to pojedyncze dzieci, w związku z tym jak najbardziej 

popiera dyżury w przedszkolach. Rodzice dzieci poparli stanowisko Wójta i dyrektora 

odnośnie dyżurów i potwierdzili, że byli zapoznani z dyżurami we wrześniu przez 

dyrektora oraz nauczycieli na zebraniach, oznajmili również, że dyżury 

funkcjonowania placówek są wywieszone w przedszkolu od początku roku szkolnego.  

Rodzice poruszyli również problem zbyt małej obsady obsługi w Gminnym 

Przedszkolu w Jadowie, zwrócili się z prośbą o zwiększenie etatu na obsłudze. Wójt 

zwrócił uwagę, iż budżet przedszkola został zmniejszony przez Radę Gminy i to Rada 

jest odpowiedzialna za uchwalenie budżetu, dlatego też z tym problemem rodzice 

powinni zwrócić się do Rady Gminy. Rodzice oznajmili iż bardzo chętnie przybędą na 

posiedzenie Komisji Oświaty i przedstawią swoją prośbę, w związku z tym proszą  

o wcześniejsze poinformowanie o terminie posiedzenia Komisji Oświaty.  Rodzice 

zwrócili się z propozycją przyjęcia do pomocy w przedszkolu osoby na staż, prace 

interwencyjne czy przygotowania zawodowego. Propozycja została w pełni poparta 

przez Wójta i Dyrektora, w związku z czym zostanie przygotowany wniosek do 

Urzędu Pracy, jak tylko Urząd Pracy będzie miał środku na ww. formy zatrudnienia.  

Kolejnym problemem podniesionym przez rodziców była dodatkowa sala dla 



przedszkola, aby uniknąć łączenia grup z 4, 5 i 6 latkami. Wójt wyjaśnił, że wszystko 

wiąże się z dodatkowymi kosztami, zależne jest więc od Rady Gminy. 

Na zakończenie Wójt Gminy Jadów Pan Dariusz Kokoszka wraz z Panią 

Dyrektor Agnieszką Czubak podziękowali rodzicom za przybycie i aktywne 

uczestnictwo w konsultacjach.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 
 
   Protokolant:             Osoba odpowiedzialna  

                                                                                              za przeprowadzenie konsultacji  

/-/Emilia Rudnik                                                                               /-/  Z-ca Wójta Robert Denis 
 

 


