Ostatnie inicjatywy w tym roku szkolnym, punktowane w ramach
Programu Motywacyjnego „Dream Team”
Termin zamknięcia list Programu – 05.06.2018 r.
1. Wsparcie w inicjatywach sportowych 25-27/05/2018 FINAŁ IGRZYSK DZIECI w piłce
koszykowej dziewcząt oraz 1-3/06/2018 TYTUS CUP jn:
 - w pt. 25 maja ok. 14:00: 6 panów i/lub starszych chłopców do wystawiania ławek i
roznoszenia łóżek i materacy po salach szkolnych – 3 pkt
 - w nd 27 maja ok. 12:00: 6 panów i/lub starszych chłopców do pozbierania łóżek
i materacy i przeniesienia ich do sali gimnastycznej oraz wstawienia ławek do sal
szkolnych – 3 pkt
 - w śr. 30 maja ok. 15:00: 6 panów i/lub starszych chłopców do wystawiania ławek
i roznoszenia łóżek po salach szkolnych – 3 pkt
 - w nd 3 czerwca ok. 12:00: 6 panów i/lub starszych chłopców do pozbierania łóżek
oraz wstawienia ławek do sal szkolnych – 3pkt
Chętnych proszę o zgłoszenia do p. Anetty Szarzyńskiej osobiście lub email:
anetta.szarzynska@gmail.com


25 maja od ok. 13:00 do 27 maja do ok. 15:00 . w salce konferencyjnej w Oazie
potrzebna będzie pomoc 2-3 osób przy prowadzeniu kawiarenki – 3 pkt
 1 czerwca od ok. 08:00 do 3 czerwca do ok. 15:00 . w salce konferencyjnej w Oazie
potrzebna będzie pomoc 2-3 osób przy prowadzeniu kawiarenki – 3 pkt
 Pieczenie ciast do kawiarenki – 3 pkt
 1 czerwca od ok. 08:00 do 3 czerwca do ok. 15:00 - potrzebna pomoc koszykarzy,
koszykarek – przy prowadzeniu protokołów meczowych (31 meczy w trakcie całej
imprezy, czas meczu ok 1 godz. 1 wolontariusz obsługuje minimum 5 meczy) – 5 pkt
 1 czerwca od ok. 08:00 do 3 czerwca do ok. 15:00 - 2 osoby dorosłe do notowania
wyników meczy na tablicach oraz kontrolowania prawidłowości prowadzenia
protokołów meczowych przez protokolantów – 5 pkt
Chętnych proszę o zgłoszenia do p. Natalii Pyrzowskiej email: pyrzowscy@gmail.com
Przypominamy, że udział uczniów w wolontariacie sportowym przekłada się także na punkty
plusowe/pochwały za zachowanie.
2. Wpłaty na Radę Rodziców:
100% składki i więcej – 6 pkt
Poniżej 100% składki - 1 pkt
Pamiętaj! Aby dostać się do zwycięskiego Zespołu "Dream Team" trzeba uzyskać min. 12 pkt i posiadać zgodę
na udział w Programie. Zespół stworzy 20 najbardziej aktywnych uczniów w każdej grupie wiekowej, którzy:
pojadą do kina (grupa wiekowa 0-III), na kręgle (grupa wiekowa IV-VI) oraz na Paintball (grupa wiekowa VII-3
GIM). Sprawdź swoją pozycję w aktualnym rankingu! ZGODY NA UDZIAŁ W PROGRAMIE MOŻNA DOSTARCZYĆ
DO SEKRETARIATU LUB E-MAILEM NA ADRES: PROGRAMMOTYWACYJNYSP1@GMAIL.COM

