Szanowni Rodzice!
Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w akcji „Szlachetna paczka”.
Wspieramy 3 osobową rodzinę: samotną matkę dwóch chłopców ( 2 i 12 lat).
Potrzeby rodziny:
I Żywność trwała:
Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy
rybne, Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach, sosy do makaronów
Produkty dla niemowląt: soki, kaszki, przeciery dla dzieci
II Środki czystości i artykuły higieniczne
Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, Płyny
czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów
Artykuły dziecięce: pieluszki jednorazowe nr 5, chusteczki nawilżane, oliwki
III ODZIEŻ I OBUWIE
Odzież
L
Imię
p

Rodzaj (letnie/zimowe/
przejściowe)

1Mama

zimowe

2Dziecko I

zimowe

3Dziecko II

zimowe

Obuwie
L
Imię
p

Kategoria (bluzka,
spodnie, kurtka itp.)
spodnie jeans lub dres
koszulki,spodnie jeans lub
dres
bluzy, sweterki, spodnie,
kombinezon

Rodzaj (letnie / zimowe /
przejściowe)

Rozmiar Sylwetka
42

szczupła

152 cm

szczupły

98-104

szczupły

Kategoria (kozaki, adidasy
Rozmiar
itp.)

1Mama

zimowe

kozaki

39

2Dziecko I
3Dziecko II

zimowe
zimowe

trapery
trapery

39
27

Uwagi
obwód pasa
86 cm

Uwagi
długie na
obcasie
czarne lub szare
czarne lub szare

IV Materiały szkolne:
Zeszyty, Farbki, Papier kolorowy, Bloki, Klej, Nożyczki, Przybory do pisania, Kredki, Plastelina, Piórnik
V Wyposażenie mieszkania:
Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel, Poduszka
VI Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: VII. INNE POTRZEBY:
Garnki, obecne są już przypalone i stare,
VIII Szczególne upominki:
Mama - łańcuszek z krzyżykiem.
Dziecko I - gra komputerowa.
Dziecko II - zabawki interaktywne.
Najważniejsze potrzeby:
odzież

zwłaszcza dla dzieci, które wyrosły już z obecnej odzieży

obuwie te które mają są już zniszczone i za małe
żywność pomoże zaoszczędzić pieniądze i przeznaczyć na inny cel np kurs biurowy
Zbiórka trwa do 5.12.2017r. (wtorek). Dary przynosimy do czytelni, sal nr 33 i 45.
Zbieramy:



produkty żywnościowe z długim terminem przydatności.
odzież nową lub używaną ( ale w bardzo dobrym stanie)

Szczegolnie zależy nam na zgłoszeniu się osób chetnych do wyposażenia rodziny w kołdry, koce, ręczniki, pościele,
poduszki oraz garnki.
Dzieci z pewnościa ucieszyłyby się ze słodyczy, książek.

Liczymy na Państwa dobre serca i pomoc.

