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Szanowni Państwo Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice !!! 

Informacja z ostatniej chwili. 

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że od 9 do 

14 kwietnia 2020 r. w szkołach będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna. W tych dniach 

szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczych z uczniami 

w formie kształcenia na odległość. 

Zobowiązuję Państwa nauczycieli, aby nie zadawać uczniom żadnych prac domowych na ten 

czas. 

Wszystkim Państwu Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom życzę zasłużonego odpoczynku ( 

od Internetu, komputerów, prac domowych lekcji itp.) 

Wszyscy zmagamy się z trudnymi problemami życia codziennego. Bądźmy dla siebie mili, 

wyrozumiali i serdeczni. Emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem. 

Dlatego odpocznijmy i dbajmy o zdrowie swoje i innych. 

Drodzy Rodzice i Nauczyciele, Przyjaciele !!!! 

Idea wolontariatu propagowana przez Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski jest 

jedną z najważniejszych wartości realizowanych przez naszą społeczność szkolną. Nie 

możemy więc pozostać bezczynni wobec potrzeb, które wynikają z tego trudnego momentu 

dla naszego Kraju. Nasza szkoła pragnie włączyć się w pomoc dla walczących 

z koronawirusem pracowników medycznych lekarzy, pielęgniarzy i sanitariuszy Szpitala 

CZMP w Łodzi. 

 

Organizujemy zbiórkę następujących artykułów:  

 maski chirurgiczne, maski twarzowe  

 kombinezony ochronne  

 google/okulary ochronne 

 fartuchy jednorazowe 

 nieprzemakalne ochraniacze na buty 

 rękawiczki jednorazowe  

 środki do dezynfekcji skóry 

 środki do dezynfekcji sprzętu i powierzchni  

 respiratory  

 

Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych z Państwa ww. rzeczy mogą być nieosiągalne, 

ale być może KTOŚ, kto  ma do nich dostęp, może się podzielić z potrzebującymi. 

Muszą one być oryginalnie zapakowane. Szpital jest w stanie opakowania 

zdezynfekować. 

Może są takie osoby, które potrafią uszyć maski twarzowe i w ten sposób włączyć się 

w pomoc. Instrukcję wykonania takiej maski można znaleźć w Internecie. 

Rzeczy przynosimy do szkoły i oddajemy pracownikowi, który pełni dyżur na portierni 

w następujących dniach: 6.04.2020 r.- 9.04.2020 r., 14.04.2020 r.- 17.04.2020 r., 

21.04.2020r.  - 24.04.2020 r. w godzinach od 10.00-11.00. 

Wszystkim Ofiarodawcom z góry dziękujemy 
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