
Szanowni Rodzice i Nauczyciele, 
wzorem ubiegłorocznej imprezy z okazji Dnia Dziecka i w tym roku organizujemy 
Festyn Rodzinny. Impreza ta odbędzie się w piątek 29 maja w godzinach 16.00-19.00. 
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Wydarzenie to ma na celu przede 
wszystkim zapewnienie dobrej zabawy Naszym dzieciom – wszakże to ich święto. 
Przy okazji chcemy zintegrować Nas wszystkich, stąd nazwa Festyn Rodzinny. Nie 
ukrywamy, że przy tej okazji liczymy na zebranie funduszy na rzecz Rady Rodziców. 
W ostatnim roku nastąpiło kilka organizacyjnych zmian niemniej jedno nie uległo 
zmianie: działamy dla dobra Naszych dzieci, wspieramy te w potrzebie oraz 
wspomagamy działalność Naszej szkoły. W ubiegłym roku z zebranej kwoty ruszyła 
akcja montowania szafek dla uczniów. Od powodzenia tegorocznej akcji „cegiełka” 
zależy na co przeznaczona zostanie zebrana kwota. A potrzeby są niemałe. 
Liczymy zatem na Państwa udział w festynie. Niemniej by mógł zaistnieć liczymy na 
Waszą pomoc. Jeśli więc chcecie, możecie, potraficie prosimy: 

– dostarczyć do dnia 12.05. przedmioty  na fanty oraz licytację – gadżety, 
książki dla dzieci i młodzieży, zabawki (nieuszkodzone i czyste), gry 
planszowe i puzzle (kompletne, niezniszczone), klocki, bajki na DVD itp. - przy 
okazji porządkowania własnych zasobów często pozbywamy się różności 

– przygotować na dzień imprezy „małe co nie co”: ciasta, ciasteczka, mufiny, 
babeczki, kolorowe galaretki (ubiegłoroczna rewelacja!), smaluszki 
(mniammm) i takie tam … 

– zorganizować stanowisko z napojami: kawa, herbata, kompoty, woda 
mineralna i soki (dostarczone przez Radę) 

– zapewnić na festynie jednorazowe sztućce, talerzyki, kubeczki, serwetki, 
worki na śmieci 

– około 1-1,5 godziny przed rozpoczęciem zabawy prosimy o zaangażowanie 
grupy dorosłych przy ustawianiu stołów, krzeseł, koszy na śmieci itp., a także 
porządkowaniu niniejszych po imprezie (oczywiście nie muszą to być te same 
osoby) 

– Rada Rodziców zapewni stanowisko z grillem (duży na około 80 porcji) oraz 
kiełbaski 

i pieczywko - szukamy chętne osoby do obsługi tegoż przybytku, im więcej osób 
chętnych tym więcej będzie zmian (w końcu każdy chce wziąć udział w zabawach), 
jest propozycja, by obsługą „grillowni” zajęli się rodzice z jednej lub na zmianę z 
dwóch klas (w ramach klasowego wkładu w przedsięwzięcie). 
 
 Na Festynie Rodzinnym, tak jak w ubiegłym roku, walutą obowiązującą będą 
„cegiełki”. Zorganizowane będą 3 miejsca do wymiany złotówek na „cegiełki”. 
 
Będziemy wdzięczni za kontakt z Nami, Radą Rodziców, w celu informacji kto (która 
klasa) czym może się zająć, co zaoferuje w tym dniu. My ze swojej strony będziemy 
się starali informować Państwa na szkolnej stronie internetowej oraz za pomocą e-
dziennika. Niebawem przedstawimy atrakcje jakie będą dla Naszych dzieci na 
festynie.  Wszelkie pytania, propozycje prosimy kierować na adres e-mail Rady 
Rodziców (na szkolnej stronie) oraz telefonicznie: 

1. Ania T. - 664 301 776 
2. Agnieszka S. - 662 059 151 

 
Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zebraniu z Radą Rodziców w dniu 
12.05.br o godzinie 17.30 na stołówce. Będziemy dopinać festyn na ostatni guzik 
oraz omawiać temat nagród na zakończenie roku szkolnego. 
          Rada Rodziców :) 


