Association des parents d'élèves de la section polonaise
de l’école primaire Marie-Curie, du collège les Hauts Grillets
et du lycée d'état international de Saint-Germain-en-Laye
___________________________________________________________________
Sprawozdanie z zebrania Zarządu Stowarzyszenia Rodziców Sekcji Polskiej
z dn. 04.11.2016
Obecni:
Członkowie Biura Zarządu:
Prezes: Ludmiła Charton
Wiceprezes: Karolina Widzynska
Skarbnik: Wioletta Daou
Sekretarz: Joanna Materna nieobecna sprawozdanie napisała Karolina Widzynska
Pozostali Członkowie Zarządu:
N. Wojtas, A. Saint, D. Feuillet, S. Pączek, B. Tarasewicz, L. Tomaszewski,
G.Podolak-Renard, B. Mrencia, J.Goliasz, E.Jelska, D.Kostrzewska, M.Sujecki, R.
Lucjanek, M.Grolier, D.Dąbrowska
Agenda:
1. Sprawozdanie z zebrania Klubu Międzynarodowego
2. Organizacja Marché de Noel w Liceum 26.11.2016
3. Informacje różne
Sprawozdanie:
1. Sprawozdanie z zebrania
uczestniczyła D. Dąbrowska

Klubu

Międzynarodowego,

w

którym

Zebranie dotyczyło organizacji Marché de Noel w Liceum Międzynarodowym
26.11.2016.
- Stoisko żywnościowe będzie umiejscowione jak co roku w Agorze, trzeba
sprawdzić zapotrzebowanie na ilość gniazdek z prądem.
- Stoiska na zewnątrz będą zainstalowane pod namiotami, które rozłoży firma
zamawiana przez Klub Międzynarodowy. W związku z remontem zamku
wszystkie stanowiska będą rozmieszczone wokół Agory.
- Przygotowywanie stoisk będzie mogło odbywać się dopiero w dzien Marché
de Noel, należy więc pomyśleć o dodatkowym zaangażowaniu rodziców w tym
celu.
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2. Organizacja Marché de Noel w Liceum 26.11.2016
Listy na Doodlu zrobi A. Materna
Stoisko żywieniowe:
- P. Ruszała pożyczy frytkownicę i maszynę do waty cukrowej
- M.Sujecki zajmie się logistyką, przygotowaniem stoiska z grillem i bigosu oraz
zakupem bagietek
- P. Pyszkowski zamówi oscypki
- R. Lucjanek zajmie się drugim grillem
- S. Sułek zakupi produkty na grilla
- M.Sujecki zaproponował sprzedaż ciepłej czekolady, pomysł został przyjęty z
entuzjazmem, Gabrysia dowie się gdzie i kiedy taka maszyne mozna pozyczyc
- K. Widzynska zaproponowała ograniczenie ilości potraw na stoisku z żywnością do
3-4 dań (pierogi z mięsem i ruskie, gołąbki, krokiety, kotlety mielone) oraz ciast
(szarlotka, sernik makowce i ciasto czekoladowe) oraz sprzedaż kruchych ciasteczek
ładnie przyozdobionych i zapakowanych
- Ekipa do lepienia pierogów spotka się u Karoliny Widzynskiej 24 i 25 listopada ok
godz. 17
- Zapotrzebowanie na potrawy: ok. 60 gołąbków, ok. 60 kotletów mielonych, ok. 30
krokietów, sałatki różne i ciasta tradycyjne j.w.
Stoisko z upominkami:
- Ludmiła, Aśka i Marcin przewiozą upominki z zeszłego roku od Berty do Ludmiły
- W sprzedaży będą miody i ciastka
- Małgosia zamówiła już pantofle
- Radek zamówił pukawki dla dzieci
- Bożena koordynuje zakup ceramiki z Bolesławca przez internet
- Dorota Dąbrowska zajmie się dekoracja stoiska
- 18.11 od 8:45 do 9:15 będzie zbiórka pamiątek przed gimnazjum (Ewa Jelska)
- 20.11 o 15:00 wycena pamiątek u Ludmiły Charton
3. Informacje różne
- Prośba ze szkoły podstawowej o zakup drukarki i półki. Zakupem polki zajmie się
Natalia.
- Ustalenia studniówkowe są w toku, zajmują się nimi klasy maturalne
- Wycieczka gimnazjalistów odbędzie się prawdopodobnie od 31.05.2017 do
04.06.2017, uczniowie pojadą do Zakopanego
- Pomysł o dofinansowaniu rodzin , które mają więcej niż jedno dziecko w sekcji jest
do przedyskutowania

Sekretarz Joanna Materna
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