
         Słomczyn, 2008.11.20 
 
 
 
Rada Rodziców          
Przy Zespole Szkół nr 4 
w Słomczynie 

 
 

DRODZY RODZICE ! 
 

 Po raz pierwszy w naszej szkole, w czerwcu przyszłego roku, planujemy 
zorganizowanie charytatywnego PIKNIKU RODZINNEGO dla uczniów i ich 
rodzin połączonych z loterią fantową. 
 Ideą tego projektu jest integracja środowiska rodzinnego ze szkołą. 
Wspólne świętowanie ma służyć wzajemnemu poznaniu się i otwarciu na 
potrzeby innych. 
Głównym celem tego pikniku jest charytatywne wsparcie uczniów i ich rodzin, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. 
 Aby to przedsięwzięcie nam się udało, potrzebne jest zaangażowanie całej 
społeczności szkolnej Kulminacyjnym punktem naszego Pikniku Rodzinnego 
będzie loteria fantowa. Aby fanty na loterii były ciekawe i atrakcyjne 
potrzebujemy pilnie pomocy sponsorów. 
 Wychowawców poszczególnych klas oraz przedstawicieli Klasowych Rad 
Rodziców prosimy o pomoc w znalezieniu osób prywatnych lub firm- rodziców 
z naszej szkoły (i nie tylko), którzy finansowo umożliwiliby nam realizację tego 
projektu. 
Potrzebujemy nagród rzeczowych lub datków finansowych, za które można 
będzie kupić nagrody. Myślimy o rzeczach praktycznych i potrzebnych np.: 
suszarka do włosów, maszynka do kawy, lampa na biurko, kurtka sportowa, 
sprzęt sportowy, czy też talon na niedzielny obiad do dobrej restauracji. 
Ale także inne drobne rzeczy jako nagrody pocieszenia: jak, ksiązki, przybory 
szkolne, koszulki sportowe itp. 
Prosimy wszystkich dobroczynnych sponsorów o zgłaszanie się do 
wychowawców klas, a za ich pośrednictwem do sekretariatu szkoły w celu 
złożenia deklaracji o rodzaju sponsorowanej przez siebie nagrody lub o jej 
wysokości. 
Prosimy wychowawców i przedstawicieli klasowych Rad Rodziców o aktywne 
rozmowy w tej sprawie, które pomogą wielu z nas podjąć decyzję  o aktywnej 
dobroczynności. 
Loteria z ciekawymi nagrodami powinna być zachętą do wzięcia udziału w 
Pikniku Rodzinnym całych rodzin –wraz z babcią i ciocią. 



Cały dochód z Pikniku a więc ze sprzedaży losów na loterii oraz ze sprzedaży 
przygotowanych przez nas wspólnie ciast, sałatek, napojów, kiełbasek, grilla 
itp.,  przeznaczony będzie na fundusz szkoły, który w całości służył będzie 
uczniom naszej szkoły i ich rodzinom. 
 Celów jest  wiele, Pani Kornaszewska chciałaby zabrać na ferie i wakacje 
dzieci, których rodzice nie mogą sfinansować im wyjazdu. Pani Pokorska  i Pani 
Rzezak chciałyby  przekazywać piękno literatury polskiej w równie pięknie 
urządzonej pracowni polonistycznej. Wychowanie do kultury osobistej to 
również przyjmowanie w godny sposób posiłku w nowo wyremontowanej 
stołówce szkolnej. Pani Rogalska cieszyłaby się z nowo wygospodarowanego 
gabinetu psychologa, gdzie mogłaby nastawiać ucho na  bolączki naszej 
młodzieży. Nowy sztandar ZESPOŁU SZKÓŁ nr 4 w Słomczynie służyłby z 
pewnością na długo naszym uczniom oraz ich następcom. 
 Wybrana przez Państwa Rada Rodziców zdecyduje w porozumieniu z 
dyrekcją szkoły o przeznaczeniu tego funduszu. 
 Termin zgłoszenia deklaracji sponsorów trwał będzie przez cały grudzień. 
Zakończenie zbiórki deklaracji (poprzez wychowawców lub bezpośrednio w 
sekretariacie szkoły) przypada na styczeń 2009 r. 
Wszelkich informacji oraz porad na temat rodzaju i sposobu przekazania nagród 
udzieli państwu sekretarz szkoły oraz sekretarz Rady Rodziców (Dorota 
Matussek tel. - 696 16 24 63). 
Liczymy na Państwa otwarte serca i zapraszamy do licznego udziału w naszym 
charytatywnym Pikniku. 
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