Jak co roku, chcemy włączyć się w wielką, polską ideę pomagania tym, którym
codzienność pisze trudne scenariusze i zaprosić Was do wspólnego działania w ramach

„SZLACHETNEJ PACZKI”.
Poprzez kolejny udział w akcji chcemy uwrażliwić nasze dzieci na potrzeby drugiego
człowieka, pokazując im jak wiele można zdziałać dzieląc się z potrzebującymi.
Z tegorocznej bazy rodzin wybraliśmy dla naszej szkoły tatę Marcina (24 l.),
który samotnie wychowuje syna Mateusza (3 l.)
Pan Marcin robi wszystko, by pogodzić pracę z wychowaniem synka, zwłaszcza że mama
Mateusza opuściła rodzinę tuż po ślubie z panem Marcinem. To dość trudna sytuacja, dlatego
też chcemy pomóc i razem zebrać konkretne rzeczy:


ŻYWNOŚĆ: herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, konserwy
mięsne, konserwy rybne, owoce i warzywa w puszkach, mleko, płatki miodowe, soczki,
zupki w słoikach (dla dzieci).



ŚRODKI CZYSTOŚCI: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta
do zębów, płyn do płukania, płyny czyszczące, szampon, szczoteczka do zębów, pieluchy
jednorazowe, chusteczki nawilżane, pasta do zębów dla dzieci.



ODZIEŻ: MARCIN- kurtka (zimowa), ciemne kolory, koszulka / t-shirt (całoroczny),
sweter (całoroczny) wszystko rozmiar: M, buty: kozaki ( buty zimowe) roz. 41;
MATEUSZ: Kurtka (zimowa), rozmiar: 98 cm, kurtka (przejściowa), rozmiar: 104 cm,
bluza (całoroczna) rozmiar: 98 cm, koszulka / t-shirt (całoroczna), roz.: 98 cm, dres
(całoroczny), roz.: 98 cm; buty: kozaki (buty zimowe) roz. 25;



WYPOSAŻENIE MIESZKANIA: kołdra (140x200 + poduszka, prześcieradło z gumką
(90x180 oraz 140x200), pościel (poszwy, prześcieradło), ręczniki, poduszka, koc,
odkurzacz, suszarka (na ubrania), sokowirówka



MATERIAŁY BIUROWE: bloki, kredki, farbki, plastelina



INNE POTRZEBY MATERIALNE: garnki, blender, karma dla kota, gładź szpachlowa
oraz farba do ścian (np. szary denim), biopaliwo do kominka, gry edukacyjne, książeczki
(np. bajki dla dzieci).



SPECJALNE UPOMINKI: Pan Marcin bardzo ucieszyłby się z zegarka na rękę, a
Mateusz z samochodzików, układanek lub gier edukacyjnych.

Potwierdźmy, kolejny raz, motto naszej szkoły, iż jesteśmy:
„MAŁĄ SZKOŁĄ WIELKICH MOŻLIWOŚCI
Produkty składamy do 11 grudnia na półpiętrze w I budynku szkolnym.
Dodatkowych informacji udzielają P. Kasia (biblioteka), i P. Ewa (świetlica szkolna)

