Sprawozdanie za rok szkolny 2008/2009

Na zebraniu walnym Macierzy Szkolnej był wybrany 9-osobowy zarząd, który pracował w niezmienionym
składzie po cały rok.
Zebrania odbywały się regularnie w ciągu całego roku, protokoły ze wszystkich zebrań są do dyspozycji.
Co najważniejsze, to co się zrobiło.
A więc zorganizowano następujące :
- Pierwszą imprezą w nowym roku szkolnym było ŚWIęTO ZIEMNIAKA.
Zebraliśmy się w przedszkolu i przy pieczonych plackach bawiliśmy się z naszymi przedszkolakami do
wieczora.
- 4.12 zebrała się w Domu PZKO w Lesznej niemal setka rodziców, dziadków i sympatyków przedszkola
by obejrzeć JASEŁKA przygotowane przez przedszkolaków.
Po przedstawieniu można było kupić śliczne książki w ramach Kiermaszu.
A kiedy zrobiło się ciemno, to dzieci odwiedził w Lesznej Mikołaj i przyniósł pełny worek podarunków.
- Na Walentynki, czyli 14.2, napadł świeżo śnieg i niektórzy niedowierzali, że uda nam się wyjechać
autobusem aż na Kubalonke.
Chociaż z mniejszym spoźnieniem, ale cały autobus wyruszył wozami na Stecówkę, gdzie czekało na nas
ognisko w szałasie, paróweczki i zupeczki.
Kulig na Stecówkę był imprezą organizowaną po raz pierwszy, ale z powodu wielkiego sukcesu
przygotowywuje się w tym roku szkolnym również edycja jesienna.
- Dalszą imprezą w roku 2009 było 20.3 SPOTKANIE RODZINNE. W ramach imprezy dzieci przygotowały
widowisko z okazji święta Babci i Dziadka i rozdały im świetne pierniczki. A potem bawiły się na baliku
przebierańców razem z klaunami z Bielska.
- Pod koniec kwietnia dzieci i niektórzy rodzice spędzali tydzień w Łomnej – U Studanky.
We wtorek dołączyła reszta rodziców i rodzeństwa.
Najpierw pomogli w organizacji imprezy dla dzieci- Bajkowego Lasu a potem przy ognisku i parówkach
śpiewano i bawiono się do wieczora.
- 30-5 była największa impreza zeszłego roku szkolnego- Festyn połączony z Międzynarodowym
Przeglądem Zespołów.
Tradycyjnym miejscem był Dom PZKO w Lesznej.
Co jednak nie było pewne do ostatniej minuty, czy impreza odbędzie się wewnątrz czy na zewnątrz.
W końcu aura pozwoliła nam bawić się na polu i tak liczni zebrani podziwiały występy dzieci z przedszkola
i szkoły i bawili się przy muzyce i smacznym bufecie aż do godziny 22:00.
- Ostatnia impreza w roku szkolnym, już kameralna – w przedszkolu, było pożegnanie roku szkolnego
połączone z ostatnim zebraniem macierzy w tamtym roku szkolnym.
Wielkim sukcesem zeszłego roku było zaistnienie przedszkola na internecie.
Od marca można wszystko ważne znaleźć na www.przedszkole.cz. Na stronach internetowych można
podziwiać nie tylko zdjęcia z imprez, ale są tam także linki na ciekawe strony internetowe dla dzieci albo
pomysły na fajne wycieczki.
Akcje które nie były organiziwane przez macierz, ale znacznie wspierane przez macierz i jej członków to
była wycieczka do Parku niespodzianek oraz swięto poezji w Czeskim Cieszynie.

