
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH AKCJĘ CHARYTATYWNĄ 

‘’ISKIERKA RADOŚCI – UŚMIECH SZKÓŁ DLA POTRZEBUJĄCYCH’’ W DNIACH 1.XII.2012-

28.II.2013 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 W SZCZECINIE 

 

          Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji organizowanej przez Samorząd Uczniowski 

Zespołów Szkół nr 5 w Szczecinie ,,Podaruj dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie Szkoły dla 

potrzebujących’’.  

Celem przedsięwzięcia było: 

 Uwrażliwienie i zaangażowanie uczniów w dzieło niesienia radości drugiemu człowiekowi, 

 Dostrzeganie osób potrzebujących w swoim środowisku (klasowym, szkolnym, rodzinnym) i 

możliwości dzielenia się z innymi tym, co się ma, 

 Kształtowanie postaw chrześcijańskich i norm etycznych, przejawiających się troską o innych 

oraz chęcią udzielenia im pomocy, 

 Znajdowanie zadowolenia i satysfakcji z udzielonej bezinteresownej pomocy, która 

spowodowała uśmiech na twarzy bliźniego. 

Działania wspierające akcję rozpoczęliśmy przygotowaniem fantów na loterię oraz licytację, która 

była jednym z punktów inauguracji zorganizowanej w Galerii Kaskada.  

Nasza szkoła wzięła również czynny udział w samej inauguracji – zaprezentował się zespół frażoletek 

pod kierownictwem pani Moniki Herdy. 

Największą popularnością cieszyły się ,,Słodkie Dni’’ odbywające się w dniach od 03.12.2012 do 

14.12.2012r. Za symboliczną 1zł lub 0,50zł sprzedawane były ciasta upieczone przez rodziców. 

Ponieważ kiermasz ciast cieszył się ogromną popularnością postanowiliśmy przedłużyć sprzedaż ciast 

jeszcze o tydzień.  

W czasie ,, Kolorowych Dni’’ uczniowie chętnie przynosili do szkoły artykuły papiernicze i przybory 

szkolne dzieląc się z innymi. 

W ,,Eko-dniach’’ część nauczycieli na lekcjach wychowawczych oraz lekcjach przyrody rozmawiała z 

dziećmi o konieczności ochrony środowiska i o tym co oni jako młodzi ludzie mogą zrobić. 

Prowadziliśmy również zbiórkę baterii, makulatury i korków.   

Podczas ,,Pachnących Dni’’ – jak w latach ubiegłych uczniowie zbierali środki czystości, które 

umożliwiają utrzymanie czystości i higieny osobistej dzieciom w Domach Dziecka. 

W ,,Dniach ciepła rodzinnego’’ uczniowie zbierali karmę, koce i kołdry dla Schroniska dla zwierząt.  

Część uczniów kl. IV-VI przygotowała kartki świąteczne, które wręczyli wybranym osobom. Klasy 

młodsze przygotowały występy z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Nauczyciele biblioteki zorganizowali akcję pt. ,,Uwalniamy książki’’, która miała na celu wymianę 

książek między uczniami.  



W tych dniach chcieliśmy nauczyć naszych uczniów wzajemnej życzliwości, pokazać, że każdy z nich 

może sprawić drugiemu człowiekowi radość i spowodować uśmiech na jego twarzy drobnostką, 

miłym słowem lub gestem.  

Udział naszej szkoły w tej akcji, zachęcił uczniów oraz rodziców do pomocy potrzebującym, 

zmobilizował do pracy na rzecz innych. Różnorodność tematów i akcji wpłynęła na podniesienie 

wiedzy na temat korzyści płynących z czytania, spędzania wspólnego czasu dzieci z rodzicami, 

zachęcała do troski o bliźniego, pomagała dostrzec potrzeby innych, sprzyjała życzliwości wobec 

siebie, ukazywała radość z dzielenia się tym, co posiadamy, umożliwiała prezentowanie własnych 

umiejętności i zainteresowań, pobudzała kreatywność uczniów. W przedsięwzięciu uczestniczyli 

wychowawcy i nauczyciele z naszej szkoły, uczniowie z URS i aktywu bibliotecznego. Udział naszej 

szkoły w ,,Iskierce radości’’ pomógł kształtować i wykorzystywać w praktyce zasady przekazywane w 

rodzinach, szkole, kościele. 

W czasie akcji na korytarzu szkolnym znajdowała się gazetka, która informowała o aktualnościach dni 

iskierkowych  i podejmowanych działań. Koordynatorem akcji w szkole pani Wiesława Kalinowska 

przy współpracy z panią Małgorzatą Smolińską.  

Wiesława Kalinowska 

 


