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Uczestnicy: Katarzyna Frączek, Magdalena Felchnerowska, Katarzyna Kowalczuk, Dorota Iciek, Tomasz 

Trusiak, Marek Buczkowski, Emil Malinowski,   

1. Spotkania Prezydium, reprezentantów Trójek Klasowych oraz pani Kierownik SPKM planowane 

są w następujących terminach: 

a. 14 stycznia 9:00 – 10:30  

b. 25 marzec 

c. 24 czerwiec  

2. Spotkania Prezydium Rady Rodziców: 

a. 28 styczeń 

b. 29 kwiecień 

c. 20 maja 

d. 1 lipiec 

3. Konieczna jest inwentaryzacja majątku SPKM do 15 stycznia. Konieczna pomoc i zaangażowanie 

rodziców. Magda Felcherowska - koordynatorka wydarzenia. 

4. Mikołajki w dniu 3 grudnia. Koszt Mikołajka na sztukę nie powinien przekroczyć 1,2 Euro. Zakup 

500 sztuk. Organizacja stroju Mikołaja - Marek Buczkowski.   

5. Kolędowanie w dniu 17 grudnia: Leszek Żądło z zespołem. 600 Euro szacunkowy koszt.  

Od 10:40 do 11:40  

Od 12:00 do 13:00 

Od 14:00 do 15:00 

Wigilie klasowe proszę uzgodnić z nauczycielami. Rodzice nie uczestniczą w kolędowaniu. 

Komunikacja do rodziców. Przygotowanie choinki w dniu 3 grudnia. 

Przygotowanie sali do kolędowania po godzinie 9:00 17 grudnia. 

6. Pchła Szachrajka  - Dorota Iciek koordynatorka wydarzenia. 

Sprawdzenie możliwości wynajęcia Sali oraz/lub potencjalnej wspólnej organizacja ze Szkołą 

Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala na Neuperlachu.  

7. Piknik planowany na 25 czerwca 2017 (niedziela) – Emil Malinowski koordynator wydarzenia 

Marek Buczkowski zapytanie do Szkoły czy termin jest wolny. 

Zbieramy pomysły, propozycje na piknik. 

- Little lab 

- dwa zamki do skakania (duży jak w zeszłym roku oraz mały dla mniejszych dzieci 

- malowanie twarzy 

- rozmowa z Harcerzami 

po uzyskaniu potwierdzenia terminu:  

- info do organizacji polonijnych wraz z zaproszeniem do uczestnictwa i potencjalnej pomocy (np. 

Stanowisko z piwem i kiełbaskami i występ taneczny etc.) 

- wynajęcie stołów i ławek 

- rezerwacja karetki  

8. Przypomnienie e-mailem o płatnościach na komitet rodzicielski – Tomek Trusiak. 

9. Ubezpieczenie dzieci i nauczycieli przedłużone. Konieczność weryfikacji umowy z nauczycielami 

o wpłatach na konto RR z tego tytułu. 

10. Pani Kierownik udostępni budżet szkoły na bieżący rok szkoły. Dopiero po zapoznaniu się z nim 

RR będzie podejmowała decyzje na temat zakupów na rzecz szkoły. 

W załączniku pismo od pani Kierownik z prośbą o zakup na potrzeby SPKM. 


