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Eviva Espania!

Zagrożenie koronawirusem Zawieszenie zajęć
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Espania Forever!!!
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        Nasza ekipa szczęśliwie wróciła 
z hiszpańskiej Grenady. Po dwóch tygodniach
praktyk, wycieczek i spotkań z pewnością każdy 
z uczestników ma mnóstwo ciekawych rzeczy do
opowiedzenia. Niestety, nie możemy przekazać
Wam na razie żadnych relacji, ponieważ tuż po
powrocie do domu zarówno uczniowie, jak i
opiekunowie zostali poddani kwarantannie 
(w związku z zagrożeniem wystąpienia
zarażeniem koronawirusem). Kilka dni później 
w całym kraju zawieszone zostały zajęcia we
wszystkich szkołach. Dysponujemy więc tylko
starym materiałem, umieszczanym na
Facebooku. 
Mamy nadzieję, że szczęśliwie spotkamy się
wszyscy wkrótce.  Zdążymy jeszcze 
z pewnością zamieścić informacje od
uczestników wymiany na temat tego, gdzie
odbywali praktyki, kogo poznali i jakie miejsca
udało im się zwiedzić w czasie hiszpańskiej
wyprawy.
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Wielka promocja szkoły... przerwana

.

.

      Od końca lutego bierzemy udział 
w wyjazdowych akcjach promowania ZSP 4
wśród uczniów klas ósmych szkół
podstawowych. Odwiedzamy nie tylko
piotrkowskie placówki, ale również te znajdujące
się w okolicznych gminach. Zamierzamy
zaprezentować naszą ofertę kształcenia
młodszym uczniom jak tylko będzie to możliwe -
gdy zajęcia w szkołach zostaną wznowione. 
W centrum naszej uwagi znajdują się
podstawówki z miejscowości należących do
gmin:  Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Paradyż,
mniszków, Rokiciny, Wola Krzysztoporska,
Czarnocin, Aleksandrów, Sulejów, Wolbórz,
Ręczno, Rozprza, Grabica.
Akcja promocji szkoły musiała zostać
wstrzymana po tym, jak decyzją Premiera RP
zawieszona została od 12 marca działalność
placówek oświatowych w wyniku zagrożenia
epidemią koronawirusem. 
Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić
ósmoklasistów na Dzień Otwarty szkoły, który
przesunęliśmy na 20 maja.
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Akcja ratunkowa delfina
       Informacja o uratowanym delfinie
przez uczestników praktyk w
Grenadzie szybko stała się główną
wiadomością lokalnych mediów. Na
portalu epiotrkow mogliśmy
przeczytać taki artykuł:

Niezwykłą przygodę przeżyli uczniowie ZSP nr 4
w Piotrkowie, którzy przebywają obecnie 
w Grenadzie w Hiszpanii na praktykach w
ramach programu Erasmus+. Na jednej z plaż na
Morzu Śródziemnym uratowali młodego delfina,
którego fale wyrzuciły na brzeg. Młodzież
fachowo zaopiekowała się zwierzęciem do czasu
odebrania rannego ssaka przez służby
ratownicze. Anna Płoszyńska, opiekunka grupy,
relacjonuje, że do niecodziennego zdarzenia
doszło podczas wycieczki w hiszpańskim mieście
Nerja. Po zwiedzaniu tej, położonej 
w prowincji Malaga, miejscowości, uczniowie
udali się na wspólne plażowanie. 
- W pewnej chwili młodzież spostrzegła młodego
delfina, którego fale wyrzuciły na skały tuż przy
plaży. Delfinek był ranny, uczniowie zauważyli,
że ma rozcięte płetwy i poraniony brzuch -
opowiada Anna Płoszyńska. 
Opiekunki zadzwoniły zgłosić sprawę
odpowiednim służbom, a uczniowie wykopali
dołek, do którego przenieśli delfina i 
w oczekiwaniu na profesjonalną pomoc,
przynosili wodę i polewali zwierzę. Najbardziej
zaangażowani byli: Sebastian Rusin, Sebastian
Węgliński, Arkadiusz Kloc i Błażej Kaczmarczyk.
- Czekając 2,5 godziny na służby ratownicze,
robiliśmy wszystko, aby pomóc naszemu
przyjacielowi przetrwać ten trudny czas -
relacjonują uczniowie ZSP nr 4 w Piotrkowie na
portalu społecznościowym. 
Sytuacja trwała prawie 2,5 godziny, zanim zjawili
się ratownicy, którzy zabrali delfina na noszach i
przewieźli do kliniki dla zwierząt w specjalnym
baseniku. 
Młodzież z ZSP nr 4 w Piotrkowie otrzymała na
miejscu podziękowania i wyrazy szacunku od
Fundacji Universal Mobility oraz od ratowników,
którzy odebrali delfina. 
32-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 4 wyjechała na 2-
tygodniowe praktyki zawodowe do Grenady
(Hiszpania) dzięki pozyskaniu przez szkołę
dofinansowania w ramach programu Erasmus+.
Uczestnikami wyjazdu jest młodzież kształcąca
się na kierunkach: gastronomia i spedycja. 
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Szkoła w czasach pandemii
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       Zajęcia w szkołach zostały zawieszone od
12 do Świąt Wielkanocnych

     Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło
decyzję o tym, że zajęcia zostają zawieszone na
podstawie specustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych. 
Zajęcia zawieszono od 12 do Wielkanocy, aby
zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 
"Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce
duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym
miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie
rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych
wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc
pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać
zapobiegawczo" - czytamy w rozporządzeniu
MEN.

           Nauczyciele i uczniowie są w domach. Nie
oznacza to jednak, że mają wolne (powstał
nawet termin, nieco cyniczny, na określenie
zaistniałej sytuacji „koronawakacje”). 
Zadania wysyłane są przez internet. 
Na stronie szkoły: 

www.zsp4.piotrkow.pl
w zakładce: Uczniowie znajdziecie
przygotowane przez nauczycieli zadania pod
hasłem: Prace domowe.
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