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Slomczyn, 2009.04.16 

Drodzy Rodzice! Drodzy Nauczyciele! Drodzy Uczniowie! 

Rada szkoly postanowila na terenie naszej 
PIKNIK Jego ustalono na 23 maja br. 

godzinq 12.00 a 19.00 . Ma on integracji naszej 
szkolnej, oraz rodzinnej. A utarg z PIKNIKU ma 
uczniom naszej . 

aby nim udzial nauczyciele, pracownicy szkoly 
oraz uczniowie ich rodziny z babciqi 

udzial to nas swoim udzialem majowe 
maja, ale aktywny udzial jego przygotowaniu oraz jego 

PIKNIKU jest przygotowanie przez z klas 
(pod nauczycieli) jednej lub zabawy, 
wszyscy mogliby udzial. Liczymy na wasze pomysly 
sportowe, konkursowe, plastyczne, muzyczne i 
wzbogacqnasz PIKNIK. Nauczyciele, wychowawcy klas proszeni o 

przygotowanych do sekretariatu do 8 maja br. 
Najciekawsze pomysly prosimy strzec aby nie zostaly 
zdublowane. 

Prosimy o pomoc przygotowaniu tych 
nauczycieli plastyki i muzyki. 

do naszych konkursach rodziny. 
Wszyscy rodzice uzdolnieni plastycznie, muzycznie i sportowo proszeni o 

oraz kontakt z nauczycielami prowadzqcymi projekty.: 
- projekt muzyczny teatralny Pani Barbara Daniszewska, Malgorzata 
Gozdolek, 
- projekt sportowy Pani Pani Peterek 
- projekt plastyczny Pani Swietlana Lissowska-Laska. 

Prosimy o Samorzqdu Szkolnego pod 
kierownictwem Pani Joli Kornaszewskiej . 

Na rodzicach klas zadbanie o 
to znaczy dla nas jedzenia picia. Kazda z 

klas szkole odpowiedzialna jest za przygotowanie np. 
klasa OP odpowiedzialna jest za zapewnienie kielbasek na grill. 

dla klas q 
przedstawiciele klasowych Rad Oni tez odpowiedzialni za 
zorganizowanie tych oraz przedstawienie Panstwa propozycji 
organizacyjnych na Zebraniu Rady szkoly 20 kwietnia. 



Nasz PIKNIK ,,OD NAS DLA NAS" uczyniC ma z nas jednoczeinie 
sponsor6w jak i sponsorowanych. 

Prosimy Panstwa o pomoc W szerokim zakresie. Potrzebujemy stolbw, 
parasoli, profesjonalnych sprzqt6w do grilla, przewozdw transportowych, 
zamk6w do skakania, i ,,konik6w bujanych". Bardzo prosimy wszystkie 
FIRMY, kt6re mogqnas wspom6c sponsoringiem lub odplatnie o wspdlpracq. 

Prosimy skladaC swoje oferty do sekretariatu szkoly do 8 maja. Prosimy 
kontaktowaC siq z wychowawcami klas. Prosimy o wspomaganie W organizacji 
przedstawicieli klasowych Rad Rodzic6w. 

Nasz PIKNIK talc bqdzie Dobry i Eadny jak Dobrze i Ladnie go sobie 
zorganizujemy. Bez wsp6lpracy kaidego z nas zorganizowanie tego PIKNIKU 
jest absolutnie niemozliwe. 

Ponawiamy nasza, zimowa, proibq o sponsor6w nagr6d rzeczowych, czy 
tez pieniqdzy na nagrody W celu uruchomienia loterii fantowej. 

Dzigkujemy jednoczeinie wszystkim tym, kt6rzy zareagowali zimq na 
naszqproSbq . Prosimy o kontakt z sekretariatem szkoly W celu ustalenia 
szczeg616w. Ta loteria ma zachqciC nas wszystkich do wziqcia udziah W letnim 
PIKNIKU. (czekamy na: maszynki do kawy, odkurzacze i wejSci6wki do ltlubu 
fitnes). 

Zapraszamy do zareklamowania W ten spos6b swoich firm. 
Nasza szkola jest otwarta na reklamq i wszelkie pomysly, kt6re pomoga, 

nam W realizacj i tego przedsi~wziqcia. 
Biora,c pod uwagq, ze nasz PIKNIK letni ma siq odbyC za okolo miesiqc 

czasu, prosimy o zdecydowane i szybkie dzialanie abySmy owoce tej 
aktywnosci mogli skosztowaC W sloneczne popohdnie 23 maja podczas naszego 
wsp6lnie przygotowanego PIKNIKU ,,OD NAS DLA NAS" 

Do zobaczenia! 
Pozdrawiam serdecznie 
W imieniu Rady Rodzicdw 
Sekretarz Rady Rodzic6w 
Dorota Matussek 

Do odczytania przez nauczycieli 
na zebraniach z rodzicami dnia 16.04.2009. 


