Informacje dla Rodziców
na dzieo 25 stycznia 2019
1. Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przez ostatnie tygodnie zaangażowali się w szkolną
akcję pomocy dla małego Milo , zarówno w konkurs bożonarodzeniowy, loterię świąteczną,
Kiermasz Świąteczny, zbiórkę pieniężną i Charytatywny Koncert Noworoczny, który
zorganizowaliśmy wraz ze Stowarzyszeniem PolsCavan. WSZYSTKIM i KAŻDEMU Z OSOBNA
serdecznie DZIĘKUJĘ!!!
Już w niedzielę znana będzie kwota jaką wspólnie udało się uzbierad dla chorego chłopca.
2. Za tydzieo 2 i 3 lutego, za porozumieniem Rady Rodziców zorganizowane zostaną
w szkole warsztaty udzielania pierwszej pomocy.
Koszt warsztatów dla klas 0-IV– 7 euro (60 minut)
Koszt warsztatów dla klas V–III gimn.– 12 euro (90 minut lub dłużej, w zależności od potrzeb
grupy). Warsztaty przeprowadzi wykwalifikowany instruktor, Pan Łukasz Sroka LucMed First
Aid Instructor
Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców, która poniesie koszt 5 euro do każdego
dziecka, które ma opłacony Komitet Rodzicielski. Pozostali uczniowie ponoszą 100% kosztów.
Oczywiście mają Paostwo możliwośd odmowy uczestnictwa dziecka w warsztatach, zostanie
mu zapewniona opieka i pozostanie na zajęciach lekcyjnych. Bardzo proszę o podpisanie
zgody na udział w warsztatach (lub odmowę) oraz przekazanie w kopercie odpowiedzniej
kwoty.
3. 16 lutego od godziny 10.00 odbędzie się w naszej szkole Kurs Pierwszej Pomocy dla
dorosłych – nie tylko nauczycieli i rodziców, ale wszystkich zainteresowanych. Przeprowadzi
go również Pan Łukasz Sroka LucMed First Aid Instructor
Kurs CFR (Cardiac First Response) koszt 50€ - Certyficat of Attendance czyli uczetnictwa w
szkoleniu wydany przez i LucMed lub ten sam kurs, ale certyfikowany przez PHECC za kwotę
70€ (wartość kursu na rynku 85€). Zapisy i wpłaty u kierownika szkoły pod numerem
086 0409836 do dnia 10 lutego.
Kurs dla rodziców z niedzieli przeprowadzony zostanie w innym terminie. Prosimy jednak o
pilne zgłaszanie się chętnych.
4. W dniu 23 lutego w Cavan Rugby Club odbędzie się planowana zabawa karnawałowa dla
rodziców. Zgłoszenia przyjmują wychowawcy klas do dnia 17 lutego. Koszt 35 euro od pary.
Szczegóły wkrótce na plakacje i w wydarzeniu na szkolnym Facebooku.
5. W dniach 2 i 3 marca odbędzie się w naszej szkole zabawa karnawałowa dla dzieci.
Motyw przewodni – zwierzęta  Bezpłatnie zagra dla nas pan Łukasz Piasecki DJLukCap,
któremu serdecznie dziękujemy.
Radę Rodziców prosimy o zorganizowanie wystroju sali.
Trójki klasowe prosimy o przygotowanie małego poczęstunku dla uczniów swoich klas.
Podczas zabawy karnawałowej Samorząd Uczniowski przeprowadzi loterię fantową
a zebranie pieniążki przekazane zostaną dla schroniska dla zwierząt The Kitten Cottage

Animal Sanctuary w Virginii . W miarę mozliwości prosimy rodziców o podarowywanie
drobnych gadżetów do koszy na loterię: kredek, zeszytów, maskotek, słodyczy itp. Za każdy
podarek serdecznie dziękujemy 

Wyrazam zgodę / Nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego dziecka
................................................................... ucznia klasy.................. na udział w zajęciach pierwszej
pomocy przeprowadzonych przez Pana Łukasza Srokę LucMed First Aid Instructor , które odbędą
się w szkole w dniu 2 / 3 lutego w czasie godzin lekcyjnych.
Uiszczam opłatę w wysokości:
Klasy 0-IV – 7 euro (jeśli nie jest opłacony Komitet Rodzicielski)*
2 euro ( w przypadku opłaconego Komitetu Rodzicielskiego)*
Klasy V-III gimn. – 12 euro (jeśli nie jest opłacony Komitet Rodzicielski)*
7 euro ( w przypadku opłaconego Komitetu Rodzicielskiego)*

..................
..................................
Data
podpis
Proszę zgodę wraz z pieniążkami przekazać (w opisanej kopercie) wychowawcy klasy przed
zajęciami)
*Niepotrzebne skreślid

Wyrazam zgodę / Nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego dziecka
................................................................... ucznia klasy.................. na udział w zajęciach pierwszej
pomocy przeprowadzonych przez Pana Łukasza Srokę LucMed First Aid Instructor , które odbędą
się w szkole w dniu 2 / 3 lutego w czasie godzin lekcyjnych.
Uiszczam opłatę w wysokości:
Klasy 0-IV – 7 euro (jeśli nie jest opłacony Komitet Rodzicielski)*
2 euro ( w przypadku opłaconego Komitetu Rodzicielskiego)*
Klasy V-III gimn. – 12 euro (jeśli nie jest opłacony Komitet Rodzicielski)*
7 euro ( w przypadku opłaconego Komitetu Rodzicielskiego)*

..................
..................................
Data
podpis
Proszę zgodę wraz z pieniążkami przekazać (w opisanej kopercie) wychowawcy klasy przed
zajęciami)
*Niepotrzebne skreślid

