
             

Sprawozdanie z działań podjętych w Szkole 

Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie 

w ramach akcji ,,Podaruj Dzieciom Iskierkę 

Radości- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”. 

                                
 

 
              ,,  Człowiek jest  wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, 

                      nie przez to ,co ma, lecz przez to,  czym dzieli się z innymi.”     

                                                                                                       Jan Paweł II 

 

         W tym roku  nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się do działań  

w ramach akcji,, Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie Szkoły 

Potrzebującym.” Cieszymy się, że dołączyliśmy do całej rzeszy ludzi dobrej 

woli. Jesteśmy szkołą promującą zdrowy styl życia. Nasi uczniowie chętnie 

uczestniczą w akcjach charytatywnych, a także biorą udział w kwestach, 

zbiórkach  oraz organizują pomoc potrzebującym.  

Przystąpienie do ,, Iskierki…” rozpoczęliśmy od zamieszczenia informacji na 

stronie internetowej szkoły dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Nauczyciele na godzinach wychowawczych przybliżyli dzieciom ideę ,,Akcji” 

 i zaproponowali udział w określonych ,, Dniach”. Wykonane plakaty 

przypominały o terminach kolejnych akcji.   

      W naszej szkole największą popularnością cieszyły się Słodkie Dni, w 

ramach których odbywały się Kiermasze Słodkości. Chętni uczniowie z 

poszczególnych klas sprzedawali przepyszne ciasta, drobne ciasteczka własnego 

wypieku , cukierki i inne smakołyki.  

                  
 

                 
 



             
 

            
 

          
 

         Aktywny udział w akcji wzięły dzieci z Klubu ,, Wiewiórka”, które 

zebrały 175,80 zł ( opiekun p. Dorota Dybińska) oraz klasy: 4a- 67zł ( 

wychowawca p. Małgorzata Żełudziewicz), 5a- 187,02 zł (wychowawca p. 

Danuta Staśkowska), 5c- 155,72 zł ( wychowawca p. Danuta Cisło), 5d- 210 zł ( 

wychowawca p Zenona Mazur), 6d-134 zł (wychowawca p. Anna 

Klimaszewska).  

,,Iskierka” rozpaliła wiele serc-  w sumie zebraliśmy  929,54 zł.  i cały dochód 

został wpłacony na konto Akcji.  

Nasze szkolne koło PCK  oraz klub ,, Wiewiórka” przygotowały plakaty o 

zdrowym  odżywianiu, piramidzie żywności, ogłosiły też konkurs na wiersz o 

tematyce zdrowotnej. Jako szkoła uczestniczymy  w prozdrowotnym Projekcie 

Unijnym,, Owoce w szkole” dla klas I – III. 

Dni Ciepła Rodzinnego to czas szczególny, w którym magia  Świąt Bożego 

Narodzenia wyzwala w nas pragnienie bycia lepszymi. Tą dobrocią zapragnęli 

podzielić się  uczniowie  z klas I - VI wraz ze swoimi Wychowawcami. Dzięki 

ogromnemu wsparciu Rodziców, Zespołu Wychowawczego  i Pani Pedagog  

zostały przygotowane wspaniałe paczki świąteczne dla dziewięciorga dzieci z 

naszej szkoły.  Były w nich słodycze, zabawki, ubranka. Oddzielnie 

przygotowaliśmy dla potrzebujących rodzin paczki ze środkami higienicznymi. 

Wszystkim wspaniałym darczyńcom złożyliśmy serdeczne podziękowania  za 

okazane serce i zaangażowanie.       



          Przed Świętami gościliśmy w naszej szkole po raz pierwszy 

przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa 

 ,, Iskierka” w Szczecinie w ramach kampanii społecznej pod nazwą  ,, Podaj 

żółte kółko”. Byliśmy zadowoleni, iż nasi uczniowie poznają problemy osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, uczą się akceptacji i szacunku dla osób 

chorych, słabszych, potrzebujących pomocy. 

       Takie żółte kółka- symbole serca, które rysowała bohaterka opowiadania 

,, Podaj żółte kółko”  były tematem zajęć warsztatowych w klasach  1a i 5d, 

które rozpoczęły się  prezentacją  filmu edukacyjnego, przybliżającego uczniom 

problemy dzieci z Zespołem Downa. Później odbyła się praktyczna część lekcji. 

Zajęcia miały na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych.     

 Nasi uczniowie wykazali się dużą otwartością, serdecznym stosunkiem 

 i zrozumieniem dla potrzeb chorych kolegów, dlatego widać było, jak z 

ogromnym  zaangażowaniem wykonywali własne,, żółte kółka”- symbole serca.  

 

      
 

W czasie trwania Kolorowych Dni przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów 

papierniczych, zabawek, gier planszowych, ubranek, którymi obdarowaliśmy 

podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka. Część zebranych artykułów 

przekazaliśmy Organizatorom ,,Iskierki… .” 

Eko-Dni są realizowane w naszej szkole w ciągu całego roku szkolnego, ale tym 

razem postaraliśmy się promować je w większym stopniu  w czasie trwania  

,, Iskierki…”. Uczniowie wykonywali plakaty na temat selektywnej zbiórki 

odpadów, a dzieci z Klubu ,, Wiewiórka” przystąpiły do zbiórki płyt DVD i CD 

oraz baterii.  Tradycyjnie nasza szkoła zbiera makulaturę  i nakrętki. W grudniu 

rozpoczęliśmy zbiórkę nakrętek na wózek inwalidzki dla Stowarzyszenia Walki 

z Kalectwem oraz dla Stowarzyszenia ,, Iskierka”. Uzbieraliśmy do tej pory 

ogromną ilość plastikowych nakrętek , które mogą pomóc potrzebującym.  

 



        
 

 

    Na lekcjach przyrody pp. Danuta Cisło i Anna Klimaszewska przeprowadziły 

cykl zajęć na temat alternatywnych źródeł energii, ochrony środowiska  

( segregacji odpadów, oszczędzania wody i energii elektrycznej).   

        W ramach ostatniej ,, Iskierkowej …” akcji, czyli Pachnących Dni 

przeprowadziliśmy zbiórkę środków higienicznych i chemicznych. Podjęty trud 

się opłacił, gdyż środków było bardzo dużo. Wszystkie, dzięki uprzejmości 

rodziców, zostały przekazane  Organizatorom ,, Iskierki Radości… .”  

 

       
 

       Cieszymy się z udziału w tak wspaniałej Akcji i wierzymy, że nasze 

działania pomogły potrzebującym dzieciom! 

 

                                   ,, Iskierkowe” Pozdrowienia dla Organizatorów Akcji  

                           od społeczności SP 48 w Szczecinie 

 

                                                                Koordynatorzy akcji: 

                                                        Zenona Mazur, Dorota Dybińska 

 

 

 

                                   

 

 



                           

 

 

 

 

 

 


