PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIA 25.04.2017r.
Spotkanie poświęcone podsumowaniu Kiermaszu Wielkanocnego oraz
organizacji Pikniku Rodzinnego planowanego na 03.06.2017r.
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Kwota zebrana podczas Kiermaszu Wielkanocnego w klasach wynosi
2111,70 zł, świetlica 328,08 zł razem 2439,78 zł.
Na konto Rady Rodziców wpłacono dochód w wysokości 1061,70 zł oraz
reszta do podziału dla klas.
Ustalenia w sprawie Pikniku Rodzinnego zostają podtrzymane:
składka na organizacje 5 zł/uczeń,
bilet wstępu osoba dorosła 5 zł, bilet dzielony na pół i jedna część bierze
udział w losowaniu fantów,
fanty dla dzieci 5 zł,
menu i ceny pozostają bez zmian w stosunku do ubiegłorocznego,
piwo – p. Kolasa,
mięso – p. Wątor,
plastikowe naczynia – państwo p. Sznajdar,
ochrona obiektu w nocy – p. Żertka, p. Lipa,
sklepik i stoisko z sokami – p. Suchanek,
Atrakcje:- część artystyczna, turnieje i zabawy sportowe (grono
pedagogiczne),
- malowanie twarzy (p. Kaczmarek)
- straż pożarna (zaproszenie sekretariat),
- policja – pokaz sprzętu (zaproszenie sekretariat),
- mażoretki (zaproszenie sekretariat),
- militaria(p. Sznajdar),
- malowanie paznokci (p. Przeworska),
- loteria fantowa (zgłoszenie zostało przekazane do Urzędu Celnego w
Bielsku-Białej),
Zostaje podtrzymany podział obowiązków dla klas ustalony na zebraniu z
dnia 03.01.2017r. Listy osób zaangażowanych do pomocy w organizacji
Pikniku zostaną przekazane p. Przeworskiej do 17.05.2017r na ich
podstawie utworzone będą arkusze obecności do podpisu w trakcie
przygotowań.
Bloczki dla osób pomagających w organizacji (kiełbasa + ciasto) zostaną
przygotowane do dnia 02.06.2017r i będą wydawane po potwierdzeniu
obecności na arkuszu obecności.
Sala do gromadzenia fantów zostanie udostępniona od dnia 22.05.2017r
Pakowanie fantów odbędzie się 23.05.2017r o godz 15.00
odpowiedzialni: Urszula Sznajdar, Estera Lipa, Karina Szymanek i
Agnieszka Werpachowska.

Dla uczniów SP1 oraz występujących Mażoretek zakupione zostaną
wafelki bez czekolady oraz soczki po 1szt na każde dziecko.
9. Pomoc rodziców przy wydawaniu fantów Urszula Sznajdar i Magdalena
Przeworska.
10. Do obsługi grilla przydzielone zostają następujące osoby: p. Żerdka,
11. Grono pedagogiczne będzie odpowiedzialne za sprzedaż biletów wstępu,
losów i bloczków oraz przygotowanie zaproszeń, baneru i programu
artystycznego.
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