FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY
Z OKAZJI DNIA DZIECKA
p.n. „Raz do roku wokół bloku” -XVII BIEG POKOLEŃ
Termin: 31 maja (piątek) 2019 roku, godz. 1000 – 1300
Miejsce: plac przy kościele na osiedlu Górnym
ORGANIZACJA DNIA:
30
9
– zbiórka w szkole (sprawdzenie obecności):
45
9
– wyjście klas na plac przy kościele pod opieką wychowawców
00
10
- uroczyste rozpoczęcie festynu, powitanie gości
30
10
– biegi w kolejności:
- przedszkolaki
- klasy I – III SP
- klasy IV – VI SP
- klasy III Gim oraz VII – VIII SP
- bieg dorosłych.
Wszyscy uczniowie, którzy pobiegną otrzymują na mecie słodycze, pierwsza trójka
otrzymuje nagrody, a pierwszych dziesięciu chłopców i dziesięć dziewczynek w każdej
kategorii otrzymuje medal za udział. Dzieci muszą posiadać kartkę z imieniem, nazwiskiem,
klasą i szkołą.
Klasy odpowiedzialne za przygotowanie ławek i stołów przed festynem:
kl. VIII a – p. M. Wesołowska
zbiórka na placu o 830
kl. VIII b – p. B. Krutel
ks. A. Pawłowski
Klasa odpowiedzialne za posprzątanie ławek i stołów po festynie:
kl. VIII c – p. K. Franc
i ks. G. Ostrowski
Nauczyciele, którzy nie sprawują opieki nad klasami zgłaszają się do p. M. Iwanickiego
i zabezpieczają trasę biegu.
Podczas festynu obowiązuje strój sportowy, stosowny do pogody.
Imprezy towarzyszące podane są na plakatach. Dzieci mogą mieć drobne pieniądze na
słodycze, watę cukrową. Będzie też można zagrać w Kahoot!
Będziemy zbierać też pieniążki dla Nikoli Bojaczuk (odpowiedzialny – SU).
Przypominamy
wszystkim
uczniom
o
właściwym
zachowaniu
się
w miejscach publicznych i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa obowiązujących
podczas festynu.
MIŁEJ ZABAWY ! ! !
(W tym dniu lekcje są odwołane, nie ma też obiadu w szkole- jest grochówka i
pomidorówka na festynie).

Przydział zadań związanych z organizacją festynu z okazji Dnia Dziecka –
„Raz do roku wokół bloku”
31 maja 2019r., godz. 1000

Opieka nad klasami:
1a – p. B. Sielecka

7a – p. M. Rościszewska

1b – p. M. Kozłowska

7b – p. A. Strugarek

1c – p. A. Kin

7c – p. D. Żołędziewska

2a – p. K. Adamczyk

8a – p. M. Wesołowska

2b – p. J. Siekiera

8b – p. B. Krutel

2c – p. B. Foszcz

8c – p. K. Franc

3a – p. A. Kamińska
3b – p. M. Kurowska

3a – p. M. Małecka- Wiese

4a – p. A. Madej

3b – p. H. Podemska

4b – p. K. Kujawa-Adamska

3c – p. M. Malczewska

4c – p. A. Kuchcińska

3d – p. A. Krasnodemska

4d – p. M. Nowek

3e – p. A. Jackowicz

5a – p. D. Dec
5b – p. B. Lipowicz
5c – p. Z. Rzeczycka
5d – p. B. Drab / p. A. Krutel
6a – p. J. Nowicka-Środa
6b – p. E. Więch
6c – p. L. Kończewski

Organizacja biegu pokoleń oraz meczu siatkarskiego:
Odpowiedzialni za całość - p. M. Iwanicki, p. S. Grzegorczyk, p. M. Kwiatkowski
Mecz koszykówki - p. R. Justynowicz, p. A. Fiedorowicz, p. I. Gondek, p. M. Iwanicki;
Start – p. M. Kwiatkowski, p. S. Grzegorczyk;
Meta - p. J. Waszak, p. D. Zaleska, p. M. Malczewski;
Trasa – p. M. Iwanicki, R. Justynowicz, A. Fiedorowicz, I. Gondek;
Przekazywanie wyników do jury – p. M. Malczewski.

Wykonanie kwiatów do dekoracji sceny:
p. A. Graj, p. S. Chyła
Pomoc przy wynoszeniu i ustawianiu stołów, krzeseł i ławek przed festynem:
Kl. 8a, kl. 8b pod opieką p. M. Wesołowskiej, p. B. Krutel oraz ks. Andrzeja Pawłowskiego – zbiórka na
placu o godz. 830
Pomoc przy sprzątaniu stołów, krzeseł i ławek po festynie:
Kl. 8c pod opieką p. K. Franc oraz ks. Gracjana Ostrowskiego.

Organizacja i scenariusz:
p. M. Strzelecka, p. P. Gorzelak, p. K. Sykutera-Świerczyńska
Nauczyciele, którzy nie otrzymali żadnego przydziału są do dyspozycji dyrekcji
i p. M. Iwanickiego do pomocy przy biegu lub w razie nagłego zastępstwa.

ŚWIETLICA CZYNNA OD 700 DO 930 oraz OD 1200 DO 1700.

