Zelków, 22.06.2017

7.10.2017 r. – I PIKNIK SZKOLNY„ Na Słonecznym Wzgórzu“
Szanowne Grono Pedagogiczne!
Drodzy Rodzice!
Rada Rodziców na ostatním spotkaniu z Właścicielką - p. Szczypczyk i Dyrekcją Szkoły
wyszła z inicjatywą wspólnego zorganizowania Pikniku Szkolnego na początku
przyszłego roku szkolnego 2017/18.
Piknik odbędzie się 7.10.2017 r., od godz. 15.00, na terenie przy szkole: parkingi, place
zabaw i boisko, z zapleczem sanitarno-kuchennym w szkole.
Celem tego przedsięwzięcia jest integracja całej społeczności szkolnej, poprawa
wizerunku Szkoły, związanie nauczycieli, dzieci i rodziców ze Szkołą jako "swoim
miejscem". Chcielibyśmy, aby w organizację, oprócz właścicieli i kadry, włączyli się
także rodzice oraz dzieci.
Ramowy plan organizacji Pikniku:
- na początku września (w pierwszym tygodniu) spotkanie wszystkich chętnych osób
(rodziców, władz szkoły, nauczycieli), które zaangażują się w organizację pikniku oraz
podział zadań;
- każda klasa przygotowuje jakieś stanowisko, np.:
* sportowe,
* kulinarne „zrób to sam“ ( na słono - grill, kanapki, koreczki itp.)
*cukiernicze (słodycze tylko własnej produkcji)
* pokaz psów (naszych prywatnych) z torem przeszkód,
*"opróżnianie strychu" czyli wymiana rzeczy już niepotrzebnych,
* występy artystyczne chętnych,
* pokaz mody
*loteria z fantami przygotowanymi przez dzieci i pozyskanymi od sponsorów
(Rodzice! Jeśli ktoś z Państwa ma możliwość i chęć dostarczenia małych gadżetów
firmowych lub innych fantów to bardzo prosimy o kontakt!)
* gry, zabawy i konkursy – dla wszystkich którzy lubią się bawić jak dzieci
(wielkie bańki mydlane, zwięrzątko z balonika, chusta Klanzy, ciuciubabka, kalambury,
malowanie twarzy, „portret zbiorowy“; rodzinne konkurencje) ;
- fotoreportaż (chętnych fotografów spośród dorosłych i dzieci zapraszamy);
- zapraszamy na nasz piknik rodziny, znajomych, sąsiadów, przedszkole Słoneczne
Wzgórze i absolwentów Szkoły.
W przygotowaniu poszczególnych stoisk bardzo liczymy na WSZYSTKICH RODZICÓW ich pomysły i realizację. Wyżej są podane przykłady, którymi można, ale nie trzeba się
kierować.
Osoby chętne do współpracy zachęcamy do kontaktu mailowego już w czasie wakacji.

Mamy wielką nadzieję, że pomysł spotka się z entuzjazmem i wspólnie zaangażujemy się
w przygotowanie naprawdę świetnej imprezy, na której my sami też będziemy się
dobrze bawić!
Z życzeniami udanych fantastycznych wakacji i szczęśliwych powrotów,
Rada Rodziców przy NSP w Zelkowie
Właściciele i Dyrekcja NSP w Zelkowie

