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Plan Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 

Poniższy dokument przedstawia główne inicjatywy, w które włączy się bądź których organizatorem będzie Rada Rodziców 

w bieżącym roku szkolnym.  

Naszym celem jest aktywnie wspierać Szkołę w jej podstawowej działalności oraz wzmacniać te obszary, które jako rodzice 

uważamy za ważne dla naszych dzieci. W tym roku chcemy kontynuować Programy takie jak Projekt Jestem Eko! oraz 

Program Motywacyjny "Dream Team" (w nieco zmienionej i rozszerzonej formule). Ten rok szkolny wzbogacimy o kolejne 

inicjatywy, które mają na celu wprowadzenie i kontynuację działań dotyczących tolerancji, szacunku do drugiego 

człowieka, empatii oraz nowe, dotyczące zdrowia, historii i budowania własnej wartości: Jestem Tolerancyjny!, Jestem 

WAŻNY!, Jestem Zdrowy!, Jestem-pamiętam!. Wszystkie programy dotyczą każdego aspektu życia naszych dzieci, mają na 

celu budowanie trwałych nawyków, mają uświadamiać i pomóc im dbać o siebie, o swoje zdrowie, dobrą atmosferę wśród 

rówieśników, żyć w zgodzie z naturą i drugim człowiekiem. Chcemy przeciwdziałać obecnemu wśród dzieci i młodzieży 

hejtowi, agresji, stosowaniu używek, braku szacunku dla starszych i rówieśników. To podstawowe wartości, które pozwolą 

naszym dzieciom być dobrymi i szczęśliwymi ludźmi. Wszystkie te zagadnienia zostały włączone w Projekt społeczny 

„Jestem…!”, który jest zgodny z Programem Wychowawczo- Profilaktycznym obowiązującym w Szkole. 
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Liczymy, że zaproponowane działania spotkają się z akceptacją wszystkich rodziców i włączycie się Państwo w ich wsparcie, 

doskonalenie i realizację. Serdecznie zapraszamy wszystkich aktywnych i kreatywnych rodziców oraz nauczycieli do 

współpracy! Wierzymy, że dzięki naszym wspólnym działaniom jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. 

*Realizacja poszczególnych zadań Programu jest uzależniona od wysokości środków finansowych pozyskanych przez Radę 

Rodziców. 

Harmonogram szczegółowy pracy Rady Rodziców: 

 

Nazwa zadania RR 
Data Osoba odpowiedzialna* 

miesiąc 
realizacji 

Przywitanie klas "0"   Marzena Szubert/Monika Krok wrzesień 

Powitanie w imieniu Rady Rodziców najmłodszych klas naszej szkoły.  

Przygotowanie drobnych upominków i cukierków dla dzieci   Monika Krok/Marzena Szubert   

Dzień Edukacji Narodowej 12.10.2018 Prezydnium RR październik 

Podziękowanie dla wszystkich pracowników szkoły w imieniu Rady Rodziców 

Zorganizowanie zdrowego poczęstunku dla pracowników 
szkoły 

      

Bal Andrzejkowy 23.11.2018 Marzena Szubert/Monika Krok listopad 

Inicjatywa mająca na celu pozyskanie funduszy na finansowanie nagród, upominków, pomocy dydaktycznych i imprez 
organizowanych dla uczniów SP 1 w Kórniku.  

Zamówienie Sali i ustalenie menu       

Zamówienie DJ       

Przygotowanie plakatów        

Rozwieszenie plakatów       

Przygotowanie i wydruk zaproszeń       

Zbieranie pieniędzy       
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Zorganizowanie atrakcji w trakcie Balu       

Mikołajki 7.12.2018   grudzień 

Słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci w Szkole od Rady Rodziców. 

Zakup upominków dla dzieci       

Pobranie z sekretariatu list klas i harmonogramów zajęć 
(obsługa logistyczna przedsięwzięcia) 

      

Rozdanie upominków uczniom       

Bal Karnawałowy 16.02.2018   luty 

Inicjatywa mająca na celu pozyskanie funduszy na finansowanie nagród, upominków i pomocy dydaktycznych dla uczniów SP 1 w 
Kórniku. 

Zamówienie Sali i ustalenie menu   Marzena Szubert   

Zamówienie DJ   Marzena Szubert   

Przygotowanie plakatów        

Rozwieszenie plakatów       

Przygotowanie i wydruk zaproszeń       

Zbieranie pieniędzy       

Zorganizowanie atrakcji w trakcie Balu       

Zebranie fantów (w tym przygotowanie pisma przewodniego, 
paczuszki z cukierkami, pakowanie fantów, przygotowanie 
losów) 

  Min. 3 osoby   

Światowy Dzień Wody 22.03.2018   marzec 

Udział w “Światowym Dniu Wody”poprzez konkurs na przebranie się uczniów na niebiesko. Akcja ma na celu uświadomienie, jak 
wielką rolę w życiu człowieka odgrywa woda i jak wielkiezagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Chcemy przypomnieć 
dzieciom, że to z pozoru wszechobecne dobro nie jest dostępne dla wszystkich – wody pitnej brakuje już setkom milionów ludzi na 
całym świecie. 

Pobranie list uczniów z sekretariatu       

Przypomnienie o inicjatywie w LIBRUSIE       

Liczenie elementów niebieskich (kilkoro rodziców)       
Wskazanie najbardziej "niebieskiej klasy" i niebieskich 
uczniów" - ranking 
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Przekazanie list do Programu Motywacyjnego        

Nadanie punktów w Programie       

Napisanie informacji o wynikach akcji do Librusa/na www       

Umieszczenie informacji na FB RR   Łukasz Grzegorowski   

Udekorowanie szkoły       

Dni otwarte + wietrzenie 
szafy + DZIEŃ KOBIET 

09.08.2018 r. 
(sobota) 

  marzec 

Połączenie inicjatywy szkolnej zapoznania potencjalnych/nowych uczniów Szkoły pełna ciekawych zadań, zajęć gier i zabaw, z dniem 
relaksu i wypoczynku dla wszystkich kobiet. Inicjatywa połączona z wyprzedarzami ubrań i zabawek z domowych "zapasów"oraz 
domową kawiarenką, gdzie będzie można usiąść, porozmawiać, napić się kawy i zjeść pyszne ciasto.  

Organizacja dni otwartych   Dyrekcja Szkoły   

Zorganizowanie stoisk z wyprzedawanymi ubraniami       

Przygotowanie i obsługa domowej kawiarenki       

Plakaty promujące inicjatywę       

Kanapki na egzaminy     kwiecień 

Cel: zadbanie o posiłek dla uczniów klas 8 i 3 gim w trakcie egzaminów końcowych 

Zakup produktów do przygotowania kanapek dla uczniów i 
dostarczenie ich do szkoły 

      

Dzień Dziecka/Dzień 
Sportu/Rajd Pieszy - 
uczniowie klas 4-3 gim 

impreza łączona 
- musi się odbyć 

jednego dnia; 
data do 

ustalenia  

  maj/czerwiec 

Inicjatywa sportowo-rekreacyjna organizowana we współpracy rodziców i nauczycieli, mająca na celu integrację i wspólną zabawę 
uczniów klas 4-3 gim. Przewiduje konkurencje sportowe- rywalizacje klasowe i indywidualne, rajd pieszy, ognisko, wspólne gry, 
zabawy i zajęcia integracyjne. Przewidziany jest posiłek i napoje dla dzieci. 

Określenie trasy rajdu       

Ustalenie zakresu konkursów i zajęć sportowych       
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Zorganizowanie poczęstunku       

Zapewnienie transportu       

Zapewnienie rodziców do wsparcia inicjatywy       

Dzień Dziecka klasy I-III 
data do 

ustalenia- 
31.maj? 

Marzena Szubert maj/czerwiec 

Impreza integracyjno-sportowa dla uczniów klas 0-III organizowana we współpracy rodziców i nauczycieli. Przewidywane są gry, 
zabawy i konkurencje sportowe na świeżym powietrzu, dmuchańce, słodki poczęstunek, napoje i posiłek dla dzieci. 

Ustalenie terminu i zakresu z Dyrekcją Szkoły   Marzena Szubert   

Ustalenie z wychowawcami zakresu konkursów/zadań 
sportowych dla dzieci (w tym malowanie buziek, konkursy 
plastyczne, zadania sprawnościowe, taneczne itp.) 

  Marzena Szubert   

Zebranie ofert na dmuchańce/watę cukrową/itp..   Marzena Szubert   

Dostarczenie list osób pomagających do PM       

Zapewnienie rodziców do wsparcia inicjatywy       

Stolik kawowy przed 
zebraniami 

przed 
zebraniami 
szkolnymi 

  

 22.11.2018. 
10.01.2019. 
21.03.2019. 
08.05.2019 

Inicjatywa mająca na celu pozyskanie funduszy na finansowanie nagród, upominków, pomocy dydaktycznych i imprez 
organizowanych dla uczniów SP 1 w Kórniku. Integracja rodziców i nauczycieli. 

Przygotowanie punktu sprzedaży (kawa, parowar, herbata 
cukier, noże, talerzyki itp.. 

      

Ustalenie listy osób do upieczenia ciasta       

Sprzedaż ciast w dniu spotkań z rodzicami       
Zebranie nazwisk i dostarczenie list do Komisji Programu 
Motywacyjnego 

      

Sprzątanie po zakończonej sprzedaży       

Bal absolwentów     czerwiec 
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Bal dla absolwentów klas 8 i 3 gim z okazji zakończenia szkoły. 

Zamówienie DJ na bal       

Uzgodnienia z p. dyrektor w zakresie pomocy w organizacji       

Osoby do wsparcia/pomocy w trakcie balu i posprzątanie sali       

Pieczenie ciast na bal?       

Projekt Jestem Zdrowy!     całoroczny 

Celem Projektu jest budowanie świadomości w zakresie dbania o własne ciało poprzez wypracowanie właściwych nawyków 
żywieniowych, higieny i sportu. Szerzenie świadomomości w zakresie zdrowego żywienia. Program ma w najbardziej dostępny dla 
dzieci sposób, czyli w formie dyskusji, zabawy i warsztatów zachęcić i przekonać dzieci, że ich wybory żywieniowe mają wpływ na ich 
zdrowie. 

Warzywa/owoce wyglądające jak części ciała – na co 
wpływają, co odżywiają – część teoretyczna. Warsztaty: 
przygotowywanie koktajli, sałatek, szaszłyków owocowych, 
soków. 

      

„I Ty możesz być Masterchefem” – własne propozycje 
prostych dań – warsztaty. Zabawa w restaurację. Zabawa – 
przekonaj kolegów dlaczego powinni spróbować twoje danie – 
argumenty podkreślające walory zdrowotne posiłku.  

      

„Jestem tym co jem” pogadanka połączona z poznawaniem 
smaków. Konkurs-kto odgadnie najwięcej smaków 
(przełamanie strachu przed nowymi produktami) – zabawa. 

      

Projekt Jestem 
Tolerancyjny! 

  Marta Matuszak całoroczny 

Przygotowane działania mają pokazać i nauczyć dzieci tolerancji do osób z niepełnosprawnościami oraz współpracy z osobami 
starszymi. Chcemy oswoić dzieci z niepełnosprawnością ruchową i psychiczną. Poprzez obserwację, współpracę, wspólne projekty i 
zadania chcemy pokazać jak osoby z niepełnosprawnościami potrafią pracować, co jest im potrzebne do takiej pracy i jak radzą sobie 
z emocjami. Chcemy nauczyć dzieci zdrowe swoistych zasad savior-vivre w stosunku do osób z różnymi niepełnosprawnościami. 
Zaprosiliśmy również do współpracy p. Annę Dereszowską, która wspólnie ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce porusza 
tematykę wykluczenia rówieśniczego i dyskryminacji w polskich szkołach dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych lub 
niepełnych. 
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Pogadanki na temat tolerancji – co to jest tolerancja, co 
oznacza bycie tolerancyjnym, akceptacja odmienności, jak się 
zachować w obecności osób z niepełnosprawnością – 
realizowane przez wychowawców i psychologów szkolnych 

      

Warsztaty sensoryczne z Seniorami – wykonanie ozdób na 
choinkę na Święta Bożego Narodzenia, które ozdobią choinkę 
w holu głównym naszej szkoły 

      

Przedstawienie realizowane przez uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni”, na 
podstawie książki p. Aleksandry Petrusewicz pt. „Jak Nik 
Górka uczył kurka” - zabawna historia powstania nazwy 
naszego miasta Kórnik. 

      

„Jesteśmy różni – dlatego świat jest piękny” – konkurs 
plastyczny dla uczniów klas 0-III oraz fotograficzny dla 
uczniów w przedziałach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-III 
gim. 

      

Warsztaty kulinarne – gotujemy z seniorami; wspólne 
przygotowywanie potraw i wypieków. Zabawa zakończona 
wspólnym posiłkiem wraz z lekcją savoir-vivre przy stole, 
podczas jedzenia. 

      

Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa – tego dnia 
dzieci ubierają dwie różne skarpetki, przygotowanie w klasach 
gazetek tematycznych 

      

„Lekcja empatii” – spotkanie z p. Anną Dereszowską 
wspierającą Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce - lekcje 
empatii, których celem jest zapobieganie wykluczeniu w 
grupach rówieśniczych. W czasie zajęć poprzez wspólną 
zabawę i dialog pokażemy dzieciom, że ich rówieśnicy, 
których nie wychowują ich biologiczni rodzice, dzieci z rodzin 
w kryzysie, czy te, których nie stać na dobry telefon czy 
markowe buty, także zasługują na szacunek i zrozumienie i są 
takie same jak wszystkie inne dzieci 

  Karolina Nowak/Marzena Szubert   
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Przedstawienie na zakończenie roku szkolnego przygotowane 
wspólnie przez uczniów i podopiecznych Stowarzyszenia 
„Klaudynka” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Gościnni” 

      

Jestem WAŻNY!   Marzena Szubert   

To projekt ukierunkowany na sferę emocjonalną dziecka. Zależy nam na budowaniu u dzieci poczucia własnej wartości, pewności 
siebie, wykształceniu umiejętności mówienia o sobie dobrze, umiejętności komunikacji swoich emocji. Chcemy przeciwdziałać 
wszechobecnemu w dzisiejszych czasach hejtowi w sieci, chcemy nauczyć dzieci bronić się przed nim, pomóc im radzić sobie w 
sytuacjach konfliktu z rówieśnikami oraz przemocy rówieśniczej. 

„Jestem asertywny” – warsztat uczący prawidłowej 
komunikacji; pokazanie podstawowych zasad 
porozumiewania się, umiejętności swobodnego wyrażania 
swojej postawy w kontakcie z innym człowiekiem. Cel: 
nauczyć młodzież wyrażania swoich uczuć opinii, poglądów w 
sytuacjach pozytywnych oraz trudnych (agresji, hejtu, stresu). 
Zapobieganie napięciom psychicznym i konfliktom. Zdobycie 
umiejętności czytelnej, przejrzystej komunikacji aby dodać 
dzieciom odwagi i pewności siebie. 
Warsztaty z wykwalifikowanymi trenerami zewnętrznymi.   

marzec/kwiecień     

„Jaki/jaka jestem?” - warsztaty poświęcone umiejętności 
prezentacji siebie i swoich zalet, mówienia o sobie dobrze, 
budowanie pewności siebie, akceptowania siebie.  
Warsztaty z wykwalifikowanymi trenerami zewnętrznymi.   

marzec/kwiecień     

Kurs samoobrony dla młodzieży czerwiec     

Program Motywacyjny 
"Dream Team" 

    całoroczny 
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Opis inicjatywy: Program obejmujący wydarzenia i inicjatywy związane z życiem w szkole. Ma na celu  zachęcenie uczniów do 
aktywnego uczestniczenia w życiu Szkoły, wypracowanie trwałych nawyków pro-ekologicznych, 
wspólną zabawę w duchu zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa, zwiększenie zaangażowania rodziców w życie Szkoły,  otwarcie 
uczniów na drugiego człowieka- szerzenie tolerancji, wzajemnego szacunku i pomocy innym. 

Przygotowanie arkusza do naliczania punktów   Marzena Szubert   

Opracowanie nowego Regulaminu Programu z 
uwzględnieniem uwag/opinii/wniosków z ubiegłorocznej edycji 

  Marzena Szubert   

Uzgodnienia z Dyrekcją /gronem pedagogicznym/rodzicami 
zakresu nowego regulaminu 

  Prezydium   

Nanoszenie punktów w arkuszu    
Uwaga: proces najbardziej czasochłonny - nie mniej 
niż 6 osób   

Weryfikacja poprawności nadania punktów        
Zamieszczenie uzgodnionego regulaminu na 
www/przygotowanie informacji na librus/FB 

      

Obsługa skrzynki e-mailowej Program Motywacyjny       

Wyjazdy zwycięzców Programu Motywacyjnego 
kino/kręgle/paintball 

czerwiec     

Uzgodnienie/potwierdzenie terminów z dyrekcją/ 
wychowawcami/ rodzicami 

      

Organizacja opiekunów        

Przygotowanie informacji o zgodzie na 
wyjazd/wydruk/rozdanie dzieciom 

      

Przygotowanie i druk dyplomów dla zwycięzców       

Przygotowanie listów gratulacyjnych dla rodziców?       

Przygotowanie informacji o zwycięzcach na www/LIBRUS       
Umieszczenie komunikatu o zwycięzcach Programu na 
www/LIBRUS 

      

Info o zwycięzcach na FB       

Uzgodnienia z kinem Helios film+ przekąski       

Uzgodnienia z kręgielnią w Posnani – tory, zawody, posiłek       

Uzgodnienia z firmą organizującą paintball       

Zakup jedzenia na paintball       
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Zakup nagród dla zwycięzców       
Wręczenie nagród zwycięzcom Dream Team (w tym ustalenia 
z p. Dyrektor) 

      

Projekt Jestem Eko! całoroczny Marzena Szubert całoroczny 

Opis inicjatywy: Celem projektu jest szerzenie wiedzy w zakresie ekologii oraz kształtowanie i umacnianie postaw proekologicznych 
wśród dzieci, młodzieży, rodziców, wszystkich pracowników szkoły oraz członków rodzin całej społeczności szkolnej. Budowanie 
świadomości ekologicznej. 

Przygotowanie pisma o wsparcie finansowe do 
Urzędu/sponsorów 

  Marzena Szubert/Łukasz Grzegorowski   

uzgodnienie z firmą odbierającą nakrętki    
Uwaga: nakrętki są przekazywane do Klaudynki. 
Dotychczas p. Szarzyńska organizowała transport. 
Sprzedaż nakrętek poza RR. 

  

uzgodnienia z firmą odbierającą makulaturę (termin, cena 
kontener, waga, odbiór dużych ilości) 

  Łukasz Grzegorowski   

uzgodninia w zakresie odbioru baterii       

współpraca z Samorządem Uczniowskim w ramach realizacji 
projektu Drzewo Św. Franciszka 

  Marzena Szubert   

Uzgodnienie z Dyrekcją i nauczycielami  konkursów 
planowanych w tematyce ekologicznej 

  Marzena Szubert   

Przygotowanie informacji o Programie Jestem Eko! Na stronę 
www 

  Marzena Szubert   

Bieżąca komunikacja z Urzędem w sprawie wydatkowania 
środków w ramach Projektu 

  Marzena Szubert   

Uzgodnienie terminów zbiórek z Dyrekcją/zakres wsparcia 
itp.. 

  Marta Matuszak/Marzena Szubert   

Bieżąca współpraca z Urzędem Miasta w sprawie zbiórek   Marzena Szubert   

Info do Kórniczanina o Projekcie   Łukasz Grzegorowski   

MAKULATURA I ZBIÓRKA 19.10 Marzena Szubert/Izabela Malicka październik 

Przygotowanie list na zbiórki   Marzna Szubert/Izabela Malicka   

Ważenie przyniesionych paczek   
Dominika Baranowska/Kamila Jankowiak/Mariola 
Jasińska+Eko Drużyna   

Spisywanie uczniów na listę   
Dominika Baranowska/Kamila Jankowiak/Mariola 
Jasińska+ Eko Drużyna   

Dostarczenie listy do Komisji Programu   Dominika Baranowska   
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Przygotowanie rankingu za zbiórkę   Dominika Baranowska   
Wprowadzenie punktów do rankingu Programu 
Motywacyjnego 

  Dominika Baranowska   

Przygotowanie komunikatu o zbiórce do LIBRUS   Izabela Malicka/Marzena Szubert   
Umieszczenie komunikatu w LIBRUS – min. tydzień przed 
zbiórką 

  Izabela Malicka   

Opublikowanie rankingów w LIBRUS/mailu       

Opublikowanie rankingów na www szkoły       
Napisanie, publikacja informacji o akcji makulatury do 
Kórniczanina 

      

Przygotowanie informacji o zbiórkach dla uczniów (małe kartki 
do wklejenia do zeszytów dla klas 0-3) 

  Izabela Malicka   

Wydruk i dostarczenie do wychowawców nie później niż 
tydzień przed zbiórką 

  Izabela Malicka   

Przekazanie kartek wychowawcom min. tydzień przed 
zbiórkami 

  Izabela Malicka   

Przygotowanie i wydruk plakatów o zbiórkach   Izabela Malicka   

Powieszenie plakatów w szkole       

Uzgodnienie tematów organizacyjnych i transportu   Marzena Szubert   

Zakup nagród dla najlepszych zbieraczy       

Wręczenie nagród zwycięzcom       

MAKULATURA II ZBIÓRKA 05.04.2019   kwiecień 

Przygotowanie list na zbiórki       

Ważenie przyniesionych paczek       

Spisywanie uczniów na listę       

Dostarczenie listy do Komisji Programu       

Przygotowanie rankingu za zbiórkę       

Wprowadzenie punktów do rankingu Programu 
Motywacyjnego 

      

Przygotowanie komunikatu o zbiórce do LIBRUS       
Umieszczenie komunikatu w LIBRUS – min. tydzień przed 
zbiórką 

      

Opublikowanie rankingów w LIBRUS/mailu       
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Opublikowanie rankingów na www szkoły       
Napisanie, publikacja informacji o akcji makulatury do 
Kórniczanina 

      

Przygotowanie informacji o zbiórkach dla uczniów (małe kartki 
do wklejenia do zeszytów dla klas 0-3) 

      

Wydruk i dostarczenie do wychowawców nie później niż 
tydzień przed zbiórką 

      

Przekazanie kartek wychowawcom min. tydzień przed 
zbiórkami 

      

Przygotowanie i wydruk plakatów o zbiórkach   Łukasz Grzegorowski   

Powieszenie plakatów w szkole       
Przygotowanie i przekazanie komunikatu o zbiórce przez e-
maila 

      

Uzgodnienie tematów organizacyjnych i transportu       

Zakup nagród dla najlepszych zbieraczy       

Wręczenie nagród zwycięzcom       

NAKRĘTKI TURA I 09.11.2018   listopad 

Przygotowanie list na zbiórki       

Ważenie przyniesionych paczek       

Spisywanie uczniów na listę       

Dostarczenie listy do Komisji Programu       

Przygotowanie rankingu za zbiórkę       

Wprowadzenie punktów do rankingu Programu 
Motywacyjnego 

      

Przygotowanie komunikatu o zbiórce do LIBRUS       
Umieszczenie komunikatu w LIBRUS – min. tydzień przed 
zbiórką 

      

Opublikowanie rankingów nakrętkowych w LIBRUS/mailu       

Opublikowanie rankingów na www szkoły       
Napisanie, publikacja informacji o akcji makulatury do 
Kórniczanina 

      

Przygotowanie informacji o zbiórkach dla uczniów (małe kartki 
do wklejenia do zeszytów dla klas 0-3) 
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Wydruk i dostarczenie do wychowawców nie później niż 
tydzień przed zbiórką 

      

Przekazanie kartek wychowawcom min. tydzień przed 
zbiórkami 

      

Przygotowanie i wydruk plakatów o zbiórkach   Łukasz Grzegorowski   

Powieszenie plakatów w szkole       
Przygotowanie i przekazanie komunikatu o zbiórce przez e-
maila 

      

Uzgodnienie tematów organizacyjnych i transportu       

Zakup nagród dla najlepszych zbieraczy       

Wręczenie nagród zwycięzcom       

NAKRĘTKI TURA II 01.02.2019   luty 

Przygotowanie list na zbiórki       

Ważenie przyniesionych paczek       

Spisywanie uczniów na listę       

Dostarczenie listy do Komisji Programu       

Przygotowanie rankingu za zbiórkę       

Wprowadzenie punktów do rankingu Programu 
Motywacyjnego 

      

Przygotowanie komunikatu o zbiórce do LIBRUS       

Umieszczenie komunikatu w LIBRUS – min. tydzień przed 
zbiórką 

      

Opublikowanie rankingów nakrętkowych w LIBRUS/mailu       

Opublikowanie rankingów na www szkoły       

Napisanie, publikacja informacji o akcji makulatury do 
Kórniczanina 

      

Przygotowanie informacji o zbiórkach dla uczniów (małe kartki 
do wklejenia do zeszytów dla klas 0-3) 

      

Wydruk i dostarczenie do wychowawców nie później niż 
tydzień przed zbiórką 

      

Przekazanie kartek wychowawcom min. tydzień przed 
zbiórkami 

      

Przygotowanie i wydruk plakatów o zbiórkach   Łukasz Grzegorowski   
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Powieszenie plakatów w szkole       
Przygotowanie i przekazanie komunikatu o zbiórce przez e-
maila 

      

Uzgodnienie tematów organizacyjnych i transportu       

Zakup nagród dla najlepszych zbieraczy       

Wręczenie nagród zwycięzcom       

NAKRĘTKI TURA III 17.05.2019   maj 

Przygotowanie list na zbiórki       

Ważenie przyniesionych paczek       

Spisywanie uczniów na listę       

Dostarczenie listy do Komisji Programu       

Przygotowanie rankingu za zbiórkę       

Wprowadzenie punktów do rankingu Programu 
Motywacyjnego 

      

Przygotowanie komunikatu o zbiórce do LIBRUS       
Umieszczenie komunikatu w LIBRUS – min. tydzień przed 
zbiórką 

      

Opublikowanie rankingów nakrętkowych w LIBRUS/mailu       

Opublikowanie rankingów na www szkoły       
Napisanie, publikacja informacji o akcji makulatury do 
Kórniczanina 

      

Przygotowanie informacji o zbiórkach dla uczniów (małe kartki 
do wklejenia do zeszytów dla klas 0-3) 

      

Wydruk i dostarczenie do wychowawców nie później niż 
tydzień przed zbiórką 

      

Przekazanie kartek wychowawcom min. tydzień przed 
zbiórkami 

      

Przygotowanie i wydruk plakatów o zbiórkach   Łukasz Grzegorowski   

Powieszenie plakatów w szkole       
Przygotowanie i przekazanie komunikatu o zbiórce przez e-
maila 

      

Uzgodnienie tematów organizacyjnych i transportu       

Zakup nagród dla najlepszych zbieraczy       
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Wręczenie nagród zwycięzcom       

BATERIE 10.05.2019   maj 

Przygotowanie list na zbiórki       

Ważenie przyniesionych paczek       

Spisywanie uczniów na listę       

Dostarczenie listy do Komisji Programu       

Przygotowanie rankingu za zbiórkę       
Wprowadzenie punktów do rankingu Programu 
Motywacyjnego 

      

Przygotowanie komunikatu o zbiórce do LIBRUS       
Umieszczenie komunikatu w LIBRUS – min. tydzień przed 
zbiórką 

      

Opublikowanie rankingów nakrętkowych w LIBRUS/mailu       

Opublikowanie rankingów na www szkoły       
Napisanie, publikacja informacji o akcji makulatury do 
Kórniczanina 

      

Przygotowanie informacji o zbiórkach dla uczniów (małe kartki 
do wklejenia do zeszytów dla klas 0-3) 

      

Wydruk i dostarczenie do wychowawców nie później niż 
tydzień przed zbiórką 

      

Przekazanie kartek wychowawcom min. tydzień przed 
zbiórkami 

      

Przygotowanie i wydruk plakatów o zbiórkach   Łukasz Grzegorowski   

Powieszenie plakatów w szkole       

Przygotowanie i przekazanie komunikatu o zbiórce przez e-
maila 

      

Uzgodnienie tematów organizacyjnych i transportu       

Zakup nagród dla najlepszych zbieraczy       

Wręczenie nagród zwycięzcom       

 

*  osoby odpowiedzialne będą podawane na bieżąco w trakcie planowania poszczególnych akcji  


