
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Lotników                                                                 
Polskich w Płocicznie-Tartak z dn. 24.11.2016r. 

 

  Dnia 24 listopada  2016r.o godz.16.30 odbyło się posiedzenie                                                                                                                                                                                             
Rady Rodziców Zespołu Szkół w Płocicznie- Tartak. 

 

 

    1 .Obecni na posiedzeniu Rady Rodziców przedstawiciele klas według załączonej   
             listy. 
    
    2. Obecna na posiedzeniu RR  Pani Dyrektor Katarzyna Gałaszewska. 
 
    3. Zmiana terminu Pikniku Rodzinnego na  03.06.2017. 
 
    4. Mikołajki dla dzieci młodszych i młodzieży – kosztorys: 
 
       -  dzieci młodsze-zabawa mikołajkowa         -    450 zł 
       -  młodzież szkolna  - kręgle                         -     540 zł 
       -  mikołaje czekoladowe dla wszystkich        -    268 zł 
 
       Nadmieniamy, że taką formę spędzenia Mikołajek wybrała sobie młodzież. 
 
     5. Omówienie Kiermaszu Bożonarodzeniowego. 
   
     6. Wstępne omówienie imprez styczniowych. 
    
     7. Ustalono termin następnego spotkania na dzień 05.01.2017r. godz. 16.30. 
. 
     8. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
                      

   
 
   
                                                                                        Protokołowała: 
                                                                                  
 
 

 

  

 



 

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Lotników                                                                 
Polskich w Płocicznie-Tartak z dn. 05.01.2017r. 

 

  Dnia 05 stycznia 2017r.o godz.16.30 odbyło się posiedzenie                                                                                                                                                                                             
Rady Rodziców Zespołu Szkół w Płocicznie- Tartak. 

 

 

    1 .Obecni na posiedzeniu Rady Rodziców przedstawiciele klas według załączonej   
             listy. 
 
    2. Podsumowanie Kiermaszu Bożonarodzeniowego: 
 
        Łączna kwota uzyskana z kiermaszu to 2545,07zł. 
 
         W imieniu Rady Rodziców pragniemy serdecznie podziękować wszystkim    
       zaangażowanym w przygotowanie ozdób, słodkości oraz pracę podczas  
       świątecznego kiermaszu. 
 
         Podziękowania kierujemy również do osób kupujących ,którzy swoją  
       hojnością wsparli nasze przedsięwzięcie. 
 
        Warto jest podkreślić ,że pieniążki zarobione przez klasy były dzielone po  
          połowie, czyli połowa na klasę ,połowa na RR. 
 
    3. Omówienie Balu Walentynkowego , ustalonego na dzień 11.02.2017r. 
 
    4. Ustalono termin następnego spotkania na dzień 23.02.2017r. godz. 16.30. 
 
    5. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 
 
                                                                                       Protokołowała: 
; 
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