
roźna pogoda jaka pano-
wała podczas kiermaszu 

bożonarodzeniowego nie od-
straszyła dzieci przedszkol-
nych ani ich rodziców. 9 
grudnia na placu przy OSP, 
„Wesołe Nutki” z tarnowskie-
go przedszkola przedstawiły 
„małe jasełka”. Wiersze i pas-
torałki wyzwalały radosny 
nastrój oczekiwania na zbli-
żające się święta. Pastuszko-
wie, królowie i anioły poko-
nali tremę i - jak przystało na 
prawdziwych aktorów – wys-
tąpili przed licznie zgromadzo-
ną publicznością.  

W trakcie kiermaszu 

można było nabyć przed-
szkolne pierniki, ozdobne cho-
inki oraz świąteczne stroiki 
wykonane przy współpracy ro-
dziców i personelu placówki. 
Dochód ze sprzedaży cegiełek 
zasilił konto Rady Rodziców i 
przeznaczony zostanie na po-
trzeby przedszkolaków. 

Składamy wszystkim 
zaangażowanym rodzicom ser-
deczne podziękowania. Dzię-
kujemy także Piekarni EDMA, 
firmie B-KRANG, EKO Przy-
wory Op. oraz Sołtysowi Jano-
wi Czechowi i strażakom za 
okazaną pomoc i organizację 
kiermaszu. 

M 
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           Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Na podstawie pozwolenia Decyzja Wójta Gminy Tarnów
Opolski z dnia 15.11.2012r. została przeprowadzona zbiórka
publiczna, która odbyła się 18 listopada 2012 r. na terenie
Tarnowa Opolskiego.
1. Zebrane środki pieniężne - 728,00 zł .
2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowa-
dzonej zbiórki publicznej:cegiełki żółte o wartości 2 zł w
ilości 364 sprzedano, numery od 365 do 500 pozostały.
3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki  186,52 zł  w tym:
pozwolenie Urzędu Gminy 82,00 zł, art. spożywcze 104,52 zł
4. Łączny dochód ze zbiórki publicznej to 541,48 zł
5. Dochód ze zbiórki publicznej przeznaczony zostanie na
zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych.
             Rada Rodziców Przedszkola Publicznego Tarnów Opolski

Przedświątecznie... Przedświątecznie...
Działo się w przedszkolu publicznym w Przyworach 

 
Nasze bezpieczeństwo na co dzień 

Naszych przedszkolaków odwiedził dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego pan Edward Kinder, który 
przypomniał o zasadach bezpieczeństwa na drodze i wręczył 
dzieciom kamizelki odblaskowe, które wykorzystujemy 
podczas wycieczek i spacerów. 
 

Poznajemy nasz region 
Przedszkolaki zwiedziły Kamień Śląski, poznały tradycję i 
historię tego pięknego miejsca wraz ze zwiedzaniem Zespołu 
Pałacowego, kościoła Św. Jacka, rezerwatu przyrody i Izby 
Tradycji. 
 

Święto Dyni 
Gwiazdą w naszym przedszkolu była dynia. Dzieci 
rozmawiały na temat jej wyglądu, przeznaczenia, robiły prace 
plastyczne. Przedszkolaki spróbowały dyniowych ciasteczek i 
piły kompot z dyni. 
 

Warsztaty plastyczne 
21 listopada br. zaprosiliśmy rodziców do wspólnego 
wykonania Aniołów z masy gipsowej w związku z 
zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Powstały 
piękne dzieła sztuki, które są bezcenne. 
 

Zabawa 
Na zabawie Andrzejkowej bawiły się wszystkie przedszkolaki 
,ale także rodzice i goście z bliska i z daleka, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w zabawie tanecznej i zapraszamy za rok. 
 

Mikołajki 
Przedszkolaki wraz z swoimi rodzicami bawiły się także z 
Mikołajem, który wszystkich obdarzył wspaniałymi 
prezentami. Było dużo radości i uśmiechu. Wszyscy 
częstowali się pierniczkami od św. Mikołaja 
 

Kiermasz Świąteczny 
Już tradycją stał się udział naszego przedszkola w Kiermaszu 
Świątecznym w Przyworach. Kiermasz był okazją do 
prezentacji umiejętności recytatorskich i tanecznych naszych 
przedszkolaków. 
 

Podziękowania 
Dyrektor i grono pedagogiczne składa podziękowanie 
wszystkim rodzicom i przyjaciołom naszego przedszkola za 
okazaną pomoc, zaangażowanie, życzliwość i miłe słowo. 
 

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej 
 

Informujemy, że na podstawie pozwolenia Decyzja Wójta 
Gminy Tarnów Opolski z dnia 05.12.2012 została 
zorganizowana zbiórka publiczna podczas Kiermaszu 
Świątecznego w Przyworach dnia 09.12.2012r. 
Sprzedano wszystkie cegiełki wartościowe w następujących 
nominałach: 
ilość 150 cegiełek zielonych o wartości 3zł numeracja 1-150 
ilość 150 cegiełek niebieskich o wartości 2zł numeracja 1-150 
ilość 30 cegiełek żółtych o wartości 5zł  numeracja 1-30 
Dochód ze sprzedaży cegiełek wyniósł 900zł i zostanie 
przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie 
przedszkola 
 

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Przyworach 


