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Protokół 
 

z przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu ustalenia organizacji 

pracy Przedszkola Samorządowego w Urlach  w okresie przerw 

świątecznych, ferii i wakacji. 

 

Konsultacje społeczne odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach 

w dniu 05.01.2012r. Konsultacje rozpoczęto o godzinie 1600, zakończono o 1645. 

W konsultacjach uczestniczyło 21 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach - Aniela Dobosiewicz 

4) Dyrektor Gminnego Przedszkola w Jadowie - Agnieszka Czubak. 

Konsultacje społeczne rozpoczęła Dyrektor Przedszkola Samorządowego  

w Urlach od powitania wszystkich zgromadzonych, po czym przekazała głos Wójtowi 

Gminy Jadów. Wójt Gminy Jadów Pan Dariusz Kokoszka omówił przybyłym 

rodzicom problematykę i cel  konsultacji.  

Głównym punktem 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,  

iż w okresie przerw międzyświątecznych w Samorządowym Przedszkolu w Urlach jest 

zapisanych ok. 10 dzieci, z czego rodzice przyprowadzają średnio od 5-7 (na 60 dzieci 

ogółem). W związku z tym Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do rodziców  

o wcześniejszym informowaniu dyrekcji placówek o absencji dziecka w danym dniu, 

aby uniknąć kosztów związanych z przygotowaniem posiłków dla nieobecnych dzieci. 

Rodzice dzieci poparli stanowisko Wójta i zaproponowali, aby rodzicom, którzy nie 

poinformowali o nie przyprowadzeniu dziecka (pomimo zapisu) nie odliczać kosztów 

wyżywienia za dany dzień. Następnie Wójt Gminy Jadów przedstawił zalety dyżurów 

oraz bezzasadność funkcjonowania dwóch placówek jednocześnie, w pełnej 
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gotowości, przy tak małej ilości dzieci. Swoje stanowisko w tej sprawie 

zaprezentowała także Pani Dyrektor Aniela Dobosiewicz, która jak najbardziej popiera 

dyżury w przedszkolach. Przypomniała także rodzicom, iż informacja o ustalonych 

dyżurach jest wywieszona w przedszkolu od początku roku szkolnego. Po zajęciu 

stanowiska przez Wójta i Panią Dyrektor, oddano głos rodzicom, gdyż Wójt Gminy 

Jadów chciał poznać opinię rodziców na temat funkcjonowania placówki w okresie 

przerw międzyświątecznych, ferii i wakacji. Rodzice rozpoczęli swoją wypowiedź  od 

serdecznych podziękowań za zorganizowanie dodatkowego oddziału przedszkolnego, 

pozyskanie środków i wybudowanie wspaniałego placu zabaw dla dzieci, bardzo 

kompetentną i miłą obsługę w  przedszkolu i rewelacyjne posiłki. Dziękowali również 

za przemiłą opiekę nad ich pociechami i trud włożony w ich wychowywanie.  

Podkreślili, że ich pociechy bardzo chętnie przebywają w przedszkolu i są silnie z nim 

związane. Ponadto stwierdzili, że nie ma problemów z dziećmi związanych  

z przebywaniem w czasie dyżurów w przedszkolu w Jadowie, wręcz przeciwnie, 

niektóre dzieci, w tych sytuacjach, bardzo chętnie jeżdżą do innego przedszkola, gdzie 

są inne zabawki. Odnośnie dyżurów rodzice poparli stanowisko Wójta, iż nie ma 

potrzeby utrzymywania dwóch placówek w pełnej gotowości w okresach przerw 

międzyświątecznych, ferii i wakacji, gdyż większość dzieci przebywa w tym czasie  

w domu. W związku z powyższym rodzice pracujący zadeklarowali się dowozić swoje 

dzieci do Przedszkola w Jadowie podczas dyżuru w Gminnym Przedszkolu w Jadowie 

deklarując pomoc w dowozie dzieci, których rodzice nie mają możliwości 

dowiezienia.   

Na zakończenie Wójt Gminy Jadów Pan Dariusz Kokoszka wraz z Panią 

Dyrektor Anielą Dobosiewicz 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 

  


