Plán zasadnutí rodičovskej rady
pri MŠ Dénešova ul. č. 53, Košice
škol. rok 2022/2023

september 2022- 16:00 hod. Plenárna schôdza
Program
1/ Otvorenie a privítanie.
2/ Predstavenie prítomných pedag. zamestnancov, adaptačný pobyt, oboznámenie so ŠkVP Slniečko,
oboznámenie so školským poriadkom.organizačné pokyny, (aktivity MŠ, projekty, krúžková činnosť).
3/ Predstavenie členov výboru RZ.
4/ Voľba výboru RR.
5/ Správa hospodárenia a kontrola finančného denníka za šk. rok.2021/ 2022.
6/ Návrh výdavkov z členského príspevku v šk. r. 2022/2023.
7/ Návrh dobrovoľného príspevku RZ na šk. r. 2022/2023 (10,-€).
8/ Plán zasadaní rodičovskej rady RZ v šk. roku 2022/2023.
9/ Diskusia, návrhy, námety rodičov.
10/ Prijatie uznesenia, záver .
september 2022
Program:
1/ Otvorenie, predstavenie členov rodičovskej rady.
2/ Voľba výkonného výboru a komisií.
3/ Správa o hospodárení školy za obdobie 09/2021 až 07/2022.
4/ Návrh rozpočtu na šk. rok 2021/2022.
5/ Pripravované akcie školy a termíny školských prázdnin.
6/ Rôzne.
7/ Diskusia.
8/ Uznesenie.
9/ Záver.
január 2023 - 16:00 hod.
Prgram:
1/ Otvorenie.
2/ Kontrola stavu financií a hospodárenia za I. polrok.
3/ Posúdenie žiadostí o oslobodenie od platby členského príspevku RZ.
4/.Správa o hospodárení 9/22-1/23.
5/ Informácie o akciách MŠ, zhodnotenie činnosti krúžkov.
6/ Diskusia, návrhy a námety rodičov.
7/ Prijatie uznesenia, záver.
máj 2023 - 16:00 hod.
Program:
1./ Otvorenie.
2/ Správa o činnosti rodičovskej rady RZ v šk. rok 2022/2023.
3/ Posúdenie žiadostí o oslobodenie od platby členského príspevku RZ.
4/ Informácie o akciách MŠ a predpokladaných výdavkoch v závere školského roka.
5/ Informácie o čerpaní finančných prostriedkov v priebehu šk. roka 2022/2023.
6/ Prevádzka školy počas letného prerušenia prevádzky.

7/ Diskusia, návrhy a námety rodičov.
8/ Prijatie uznesenia, záver.

Košice 5 . 9. 2022

Rodičovská rada pri MŠ Dénešova 53

POZNÁMKA: Zasadania rodičovskej rady sa budú konať podľa potreby operatívne,

prípadné zmeny termínov a programu uvedené v tomto pláne budú včas oznámené!

