
Lesznowola 16.11.2022 

PROTOKÓŁ nr 3 

z zebrania RADY RODZICÓW ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli 

w roku szkolnym 2022/2023 

1. Powitanie uczestników – Pani Katarzyna Kwiatkowska – Zastępca Dyrektora, Pani 

Patrycja Kluź – Przewodnicząca RR.  

2. Wybór protokolanta: Magdalena Ostrowska-Wójcicka. 

3. Lista obecności –załączona do Protokołu jako Załącznik nr 1. 

4. Tematem zebrania był Kiermasz zimowy/świąteczny zaplanowany na  8 grudnia 

2022 w godz. 16-19.30. 

5. Pani Katarzyna Kwiatkowska przedstawiła Nauczycieli odpowiedzialnych za 

zorganizowanie występów oraz przygotowanie ozdób w poszczególnych 

Oddziałach: 

• Pani Iza Kupis, Pani Anna Piotrowska - Świetlica 

• Pani Monika Biela – klasy 4-8 

• Pani Agata Kacprzak-Kołakowska – Przedszkole i Zerówka 

Ustalono, że występy klas 1-8 będą odbywały się na połowie hali sportowej,    

natomiast występy Przedszkola i Zerówek na Sali gimnastycznej. Występy 

Przedszkola i Zerówek rozpoczną się o godzinie 17.00, pozostałe Oddziały będą 

występować od godz. 16.00. Druga połowa hali sportowej zostanie przeznaczona 

pod stoiska kiermaszowe, podobnie jak aula. Na auli znajdzie się także miejsce na 

ściankę fotograficzną. Nad grafikiem występów czuwać będą wymienieni powyżej 

Przedstawiciele Grona Pedagogicznego. Dekoracje na kiermasz przygotują 

Nauczyciele oraz uczniowie ze Świetlicy szkolnej.  

Kawiarenka będzie znajdowała się na stołówce. 

6. Spośród Przedstawicieli RR wyznaczono Liderów różnych zespołów: 

• Wydruk plakatów i zaproszeń na kiermasz – Pani Natalia Jankowska-Polak. 

Projekt plakatów i zaproszeń zostanie opracowany i przekazany przez Panią 

Annę Piotrowską. 

• Zorganizowanie choinek do wystroju hali, sali, auli i kawiarenki (min 6 szt., 

wys. ok 3m) – Pani Marzena Mazurkiewicz. 

• Wolontariat – Pani Agnieszka Boguszewska. Ze strony Grona Pedagogicznego 

wolontariatem opiekują się Pani Teres Janielak i Pani Anna Aleksandrow. 

• Obsługa/dyżury Rodziców (przedstawicieli klas w Radzie rodziców) na 

stoiskach z ozdobami – Pani Marta Zowsik. Ustalono, że powinny być po 2 

osoby na stoisku oraz 1 osoba do pomocy w sprzątaniu. 

• Oznakowanie kiermaszu i rozwieszenie plakatów – Pani Dorota Pierścińska 



• Kawiarenka – Pani Edyta Trzeszkowska. Ustalono, iż każda klasa przygotuje 3 

ciasta.  

• Ścianka fotograficzna – Pan Norbert Kruzel. 

• Zorganizowanie Świętego Mikołaja – Pani Agnieszka Szafrańska. 

• Przygotowanie karteczek z hasłami do koszyka Świętego Mikołaja – Pani 

Katarzyna Wanat-Lipowska. 

• Nadzór nad sprzątaniem (w tym nadzór nad wolontariuszami przypisanymi do 

zadania) - Pani Agnieszka Wilanowska. 

• Stoisko Zuchów – Zuchy również przygotują jakieś swoje wyroby i będą 

zbierały pieniądze na swoją działalność.  

7. Pozostałe informacje: 

• Nagłośnienie i muzyka w kawiarence – Pan Łukasz Szary. 

• Licytacja – W przypadku, gdy uda się pozyskać fanty, poprowadzi Pani 

Magdalena Muchowska. 

• Potrzebna osoba, która zadba o nagłośnienie w Sali gimnastycznej. 

• Czekamy na pozyskanie od Nauczycieli liczby stoisk kiermaszowych, celem 

ewentualnego zakupu puszek. 

• Potrzebne są reflektory do oświetlenia sceny oraz projektor do scenerii 

świątecznej. 

• Kule dyskotekowe są dostępne na wyposażeniu kl. 1-2. 

 

 

 

 

Protokolant: Magdalena Ostrowska-Wójcicka (kl 7c) 

 

 

 


