
 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ 
WSPIERAJĄCYCH AKCJE CHARYTATYWNĄ „PODARUJ DZIECIOM 
ISKIERKE RADOŚCI – SZCZECIŃSKIE SZKOŁY POTRZEBUJĄCYM” 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 W SZCZECINIE 
 

 

 

  Nasze działania wspierające Akcje Charytatywną „Podaruj Dzieciom Iskierkę 
Radości – Szczecińskie Szkoły potrzebującym” rozpoczęliśmy od włączenia się do 
Inauguracji zorganizowanej 20.11.2010 w Centrum Handlowym „Galaxy”.                 
Pani Magdalena Fijołek – trener tańca co roku przyjeżdża z dziećmi z Zespołu Swing 
i Swing Mini żeby zaprezentować umiejętności taneczne dzieci i sprawić radość 
innym. 
 Kolejnym krokiem było włączenie się do Pachnącego Tygodnia. 
Wychowawcy w klasach motywowali dzieci do zbiórki środków czystości. 
 Udało nam się zebrać sporo środków czystości, które ucieszą najbardziej 
potrzebujących. 
 
 
Na terenie naszej szkoły zebraliśmy: 
 

Nakładka na mopa 1 szt. 

Mydło w kostce 113 szt. 

Szampon 3 szt. 

Żel pod prysznic 19 szt. 

Pasta do zębów 9 szt. 

Gąbki do mycia naczyń 10 szt. 

Proszek do prania 2 szt. 

Płyn do mycia podłóg 2 szt. 

Płyn do pielęgnacji mebli 1 szt. 

Płyn do mycia naczyń 4 szt. 

Chusteczki higieniczne 110 szt. 

Szczoteczki do zębów 2 szt. 

Patyczki do uszu 2 szt. 

Dezodorant 1 szt. 

Kostka do WC 4 szt. 

Gąbka do kąpieli 6 szt. 

Kret do rur 1 szt. 

Żel do WC 1 szt. 

 
 
W ramach „Słodkiego tygodnia”  p. Katarzyna Biskup, A. Rosa-Haruń i p. 

Marzena Szlagier, opiekunowie małego i dużego samorządu zajęły  się sprzedażą 
ciast, które dzieci przyniosły do szkoły. Każdy uczeń chętnie kupił sobie ciasto za 
symboliczną złotówkę.  
 
 



W ramach „Bajkowych Dni” p. Monika Fodemska i Ilona Krasnodębska 
przygotowały  „spotkanie z J. Brzechwą” dla uczniów z klas 0-3. 

 

      
 
 

 
 
 
Uczniowie z koła teatralnego przygotowali własną interpretację wierszy J. 

Brzechwy, natomiast dzieci z klasy 0a przedstawiły inscenizację „Na straganie”. 
 
 w ramach „Dni życzeń świątecznych” dzieci na kole plastycznym 
przygotowały z p. Anną Litwinowicz kartki świąteczne i aniołki z masy solnej. Jak co 
roku odbył się też w naszej szkole międzyszkolny konkurs na najpiękniejszą choinkę 
własnoręcznie wykonaną. 
 
W ramach „Życzliwych Dni” zbieraliśmy w klasach artykuły żywnościowe. 
Największe zaangażowanie w „Serduszkowej paczce” wykazały klasa IIIa i Ia.  
 
W ramach „Kolorowych Dni” zbieraliśmy artykuły papiernicze i zorganizowaliśmy 
Kiermasz Świąteczny, na którym rodzice mogli wykupić prace swoich dzieci. 
 
W ramach „Eko-dni” . Przez cały rok promujemy ekologię. W ubiegłym roku 
uzyskaliśmy certyfikat szkoły promującej zdrowie. Na każdym piętrze w naszej szkole 
są pojemniki żółte do wrzucania plastikowych butelek, oraz pojemniki niebieskie na 
papier. Pani Hanna Kawalerczyk opiekun koła ekologicznego i p. Krzysztof Jaworski 
przygotowali ciekawą prezentację dla dzieci o tajnych agentach, którzy poszukują 
ludzi zaśmiecających środowisko. Pani Anna Rosa-Haruń z klasą VI a chodziła po 



klasach. Uczniowie prezentowali hasła i pokazywali jak dbać o środowisko                      
i segregować śmieci. 
Każdy wychowawca przeprowadził w swojej klasie prelekcję na temat szkodliwości 
dopalaczy. W szkole zbieramy też makulaturę, puszki, baterie.  
  
Łącznie na terenie naszej szkoły zebraliśmy 481 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy 
choć na chwilę pochylili się nad tą Akcją, 
 

 
 
 

Koordynator  w SP 41  
Monika Fodemska 


