
Sprawozdanie z 12 edycji 

Akcji Charytatywnej „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości - 

- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”  przeprowadzonej w 

SP61 

 
Uczniowie Naszej Szkoły z radością włączyli się do „Iskierki” po raz 

drugi.  

 

Słodkie dni w naszej szkole przebiegały przez cały czas trwania „Iskierki” i 

nazywały się „Słodkie Czwartki”. Formuła „Słodkich Czwartków” została 

wymyślona przed kilkoma laty i prowadzona jest cały czas przez Samorząd 

szkolny. Teraz pomysł ten został wykorzystany na potrzeby „Iskierki” i 

przyniósł wysokie dochody 2092zł. 

 

Dni ciepła rodzinnego to był czas przygotowania i przekazania paczek 

świątecznych od dzieci dla dzieci. Kandydatów (dzieci potrzebujące z naszej 

szkoły) wskazała p. pedagog. Każda klasa przygotowała paczkę, grono 

nauczycielskie także włączyło się przygotowując paczkę. Ta część akcji 

miała bardzo wzruszający charakter. Obudziła wielkie chęci do czynienia 

dobra w naszych uczniach. Sprawiła ogromną i nieoczekiwaną radość 

potrzebującym. Dostarczyła wielu wzruszeń.  

 

Eko-Dni to był czas uwrażliwiania na potrzeby środowiska. W każdej z klas 

odbyły się lekcje dotyczące segregacji śmieci oraz ochrony środowiska. 

Zrezygnowaliśmy ze zbiórki aluminiowych puszek – u nas dochody w 

ubiegłym roku były znikome.  

Tradycją szkoły są systematyczne zbiórki makulatury, telefonów 

komórkowych, plastikowych zakrętek oraz baterii.  

 

Kolorowe dni przyniosły bogate żniwo w postaci zabawek, przytulanek, 

książeczek, płyt z bajkami, komiksów i gier planszowych. Szczególnie dzieci 

z klas młodszych chętnie „dzieliły” się swoimi skarbami. Zebrane zostały 

także artykuły szkolne. 

 

Pachnące dni to u nas nie tylko zbiórka środków chemicznych. Odbyła się 

także szkolna dyskoteka podsumowująca „Iskierkę” i będąca nagrodą dla 

wszystkich uczniów za zaangażowanie. Walentynkowa dyskoteka – 

podsumowanie Iskierki  - to nasza szkolna tradycja.  
 

Bilans akcji to nie tylko zyski w postaci zebranych pieniędzy i 

materiałów. Akcja pozwoliła promować odpowiednie postawy, otwierać 

dzieci na potrzeby innych, uwrażliwiać. Uczyć odpowiedzialności za siebie i 

innych. Po ubiegłorocznym – pierwszym udziale w Iskierce, nasi uczniowie 

traktują akcję jako „swoją”. Jesteśmy wdzięczni za współpracę. 

 

Koordynator akcji z SP61, Małgorzata Hazubska  


