
 

 

Akcja „Iskierka Radości” jest bliska naszemu sercu!!! 
Działania rozpoczęliśmy już w październiku! 

 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 35 zebrali wiele darów, pozyskali 

imponujące fundusze, organizowali „Słodkie dni”, „Dni ciepła rodzinnego”, 
„Eko – dni”, „Kolorowe dni”, „Iskierkową loterię fantową”, „Iskierkową 

pocztę walentynkową” oraz „Pachnące dni”. Wielkim wydarzeniem stał się 
„Iskierkowy koncert charytatywny”, który został zorganizowany w auli SP 35 

specjalnie na tę okazję już po raz drugi. 
 

„Iskierka Radości” to sztandarowa akcja przeprowadzana na terenie naszej 
szkoły od wielu lat. Składa się na nią szereg dokonań, które są niezwykle 

pasjonujące i spotykają się z wielkim poparciem uczniów, rodziców 
i nauczycieli. Poniższe działania to tylko skrót wydarzeń jakie miały miejsce 

w naszej szkole. Emocje jakie im towarzyszyły są trudne do opisania. 
Uśmiech na twarzach dzieci, radość i łza wzruszenia to nierzadki widok 

towarzyszący iskierkowym wydarzeniom… 
 
 
 26 października br. (środa)  o godz. 16.00 w bibliotece Zespołu Szkół nr 5 przy 

ul. Hożej 3 opiekun samorządu wziął udział w spotkaniu szkolnych koordynatorów 
„Iskierki Radości”. Tu zostały przedstawione tegoroczne zasady „iskierkowej” pomocy 
charytatywnej . Dziękujemy! 
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 26 listopada 2016 (sobota) odbyło się  spotkanie wszystkich „iskierkowych szkół” 
w ramach inauguracji akcji „Iskierka Radości”. W Centrum Handlowym „Kaskada” nie 
zabrakło również występu uczniów SP 35. Rodzice i uczniowie naszej szkoły licznie 
przybyli by podziwiać swoje pociechy i wziąć udział w licytacjach. Uczniowie naszej 
szkoły wystąpili na scenie grając piękne melodie na cymbałkach. Do występu grupę 
przygotowała Pani Elżbieta Kałuża. Nasi rodzice i Dyrekcja SP35 chętnie uczestniczyli 
w licytacjach iskierkowych. Organizatorzy jak zawsze służyli nam pomocą i dobrą 
organizacją. Dziękujemy!!!   

 

 
 
 



 
 Jak co roku jeszcze przed inauguracją każdy uczeń otrzymuje indywidualne ogłoszenie 

o „Iskierce Radości”.  Cennym źródłem informacji okazują się również coroczne gazetki 
szkolne  

 

 
 

 
 

 

 
 

 „Słodkie dni” to bardzo lubiana akcja przez uczniów. Wydarzenie to odbywało się na 
każdym poziomie klas 4-6 i w klasach 0-3 w czterech terminach. Pyszne wypieki 
to zasługa naszych uczniów, rodziców i niejednej ukochanej babci. Cel mobilizował 
wszystkich!  

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przykładowy protokół „Słodkich dni” 

 
 W ramach „Dni ciepła rodzinnego” wszystkie klasy zbierały wspaniałe dary dla 

najuboższych rodzin miasta Szczecina. Klasy 0-3 przygotowały piękne paczki dla rodzin, 
które zostały wytypowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie.  
 
 
 



 
 

W ramach przygotowania paczek każdy wychowawca otrzymał specjalną wskazówkę 
opracowaną przez szkolnego koordynatora. 

 
 

 Paczki zostały przygotowane dla konkretnie wyznaczonych rodzin potrzebujących. 
Pomógł nam w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z którym nawiązaliśmy już 
ścisłą współpracę. 

 



 
 

Oto jedna z rodzin jaka otrzymała pomoc od klasy 3f  
 

 
 

 
 

 Iskierkowe dary z dumą wyeksponowaliśmy przy wejściu do szkoły  

 
 



 
Piękne i kolorowe … 

 

      
 

        
 

Pakowanie paczek to niebywałe emocje … W tym wydarzeniu brali udział uczniowie, rodzice 
i wychowawcy klas. Każda paczka została zamknięta i dołączono do niej protokół zawartości. 



 „Ciepła rodzinna pomoc” trafiła również do rodzin z naszej szkoły, które wytypowano 

wspólnie z pedagogiem SP 35 Panią Renatą Niedźwiecką – Gralak. Wszyscy mieli 

okazję obejrzeć dary klas 4-6, gdyż zostały wyeksponowane w jednej z sal lekcyjnych. 

Uczniowie nie ukrywali podziwu! Na zdjęciu część zebranych darów. 

 

 

Przykłady protokołów: 
 

     
 
 
 



 
 W ramach „Kolorowych dni” uwrażliwialiśmy naszych uczniów na potrzeby innych. 

Odbyła się wielka zbiórka artykułów papierniczych dla potrzebujących uczniów. 
Pozyskaliśmy wiele książeczek, pluszaków, gier planszowych, zabawek dla 
najmłodszych, które trafiły do rodzin potrzebujących wyznaczonych przez MOPR.  

 
 
 
 Zebrane „Iskierkowe dary” to m. in. artykuły żywnościowe – np. makarony, kasze, ryż, 

konserwy mięsne i warzywne, ciastka, czekolady, cukier, różne słodycze, herbata, 

kawa. Inne artykuły to: maskotki, książki, materiały edukacyjne, przybory szkolne, 

obuwie, gry dydaktyczne, gry komputerowe, środki czystości (mydła, szampony, płyny 

do ciała, proszki do prania, pasty do zębów i szczoteczki) itp.  

 

 

Oto lista darów sporządzona na podstawie potwierdzonych komisyjnie protokołów (do 

wglądu u koordynatora): 

Lp. NAZWA ARYKUŁU ILOŚĆ 

ARTYKUŁY  SPOŻYWCZE 

1 Makaron 91 
2 Kasza 47 

3 Groch 4 

4 Ryż 42 

5 Płatki owsiane 14 

6 Ciastka 56 op. 

7 Bombonierka/czekoladki/ptasie mleczko/kalendarz adw. 19 
8 Herbata 41 

9 Płatki spożywcze 18 

10 Sok 8 l 

11 Otręby 2 

12 Kakao 6 

13 Dżem 2 

14 Gołąbki 1 
15 Łazanki 1 

16 Miód 1 

17 Majonez 1 

18 Kisiel 24 

19 Budyń 12 

20 Galaretka 10 
21 Batonik 17 

22 Mleko 3 

23 Czekolada „Mikołaj” 6 

24 Barszcz 4l 

25 Brzoskwinie/ananasy w puszce 8 



26 Orzeszki ziemne 1 

27 Owoce suszone  3 

29 Olej 11 szt 

30 Konserwy mięsne/warzywne 86 

31 Konserwy inne/nutella 22 
32 Kawa 10 

33 Cukier 13 

34 Mąka 18 

35 Przyprawy/żywność w torebkach 21 

36 Czekolady 33 

37 Cukierki/lizaki 38 opak. 

38 Ćwikła 1 słoik 
ATRYKUŁY SZKOLNE 

39 Książki  106 szt. 

40 Płyty CD edukacyjne 30 

41 Puzzle 10 

42 Pędzle szkolne 1 kpl 

43 Karty edukacyjne 2 szt 
44 Klej szkolny 4 

45 Plastelina 2 

46 Farby plakatowe 2 

47 Bloki i wycinanki 28 

48 Papier ksero 1 ryza 

49 Plecak szkolny 1 

50 Pisaki 9 op. 
51 Kredki 11 

52 Długopisy 30 

53 Zeszyty 63 

54 Gra planszowa edukacyjna 22 

55 Przybory szkolne różne zestawy/piórniki 33 

ŚRODKI CZYSTOŚCI – gospodarstwo domowe 
56 Zestaw kosmetyczny 2 

57 Płyn/proszek czyszczący 16 

58 Płyn do naczyń 17 

59 Płyn do WC 1 

60 Nożyki do golenia 8 szt. 

61 Artykuły kuchenne (rękawiczki, zmywaki) 7 

62 Dezodorant 5 
63 Mydło 81 

64 Żel pod prysznic 13 

65 Szampon 17 

66 Balsam 3 

67 Pasta do zębów 45 

68 Szczoteczka do zębów 33 
69 Koc 2 

70 Podpaski 2 op 



71 Krem 25 

72 Balsam mini 6 

73 Dezodorant 1 

74 Chusteczki 7 

75 Chusteczki nawilżone 5 
76 Proszek do prania 16,25 kg 

77 Płyn do płukania 6,5 l 

78 Ręcznik 3 

79 Gąbka 19 

80 Patyczki kosmetyczne 1 

81 Płatki kosmetyczne 1 

82 Pianka do włosów 1 
83 Mleczko do ciała 1 

84 Żel pod prysznic/loton/pianka/balsam 17 

85 Mgiełka do ciała 1 

86 Pościel 1 

87 Ścierki kuchenne 4 

ARTYKUŁY POZOSTAŁE 
88 Skarpetki 2 

89 Maskotka 22 

90 Torebka 1 szt 

91 Puchary 2 szt 

92 Nowe ubrania 28 

93 Piłka do koszykówki 1 

94 Zabawki 19 
95 Naklejki 4 kpl. 

96 Lalka 2 

97 Zegarek dziecięcy 2 

98 Domino 1 

99 Biżuteria 15 

100 Ozdoba świąteczna 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Zbiórkę dokumentowaliśmy na bieżąco w naszym „Zeszycie iskierkowym”. Uczniowie 
Samorządu Szkolnego mieli ułatwione zadanie by sprawdzać zgodność darów i 
podziękować konkretnym uczniom. Wszystkiemu przyglądały się nasze szkolne pieski 
uszyte przez klasy 6 podczas zajęć technicznych 

 
 

 
 

 

 

 Wspaniałe jest, że nawiązaliśmy współpracę z tymi, którzy najbardziej potrzebują 
pomocy. Wspomagamy północne dzielnice Szczecina. Nieoficjalnie wiemy, że w tej 
części miasta pomoc jest najbardziej potrzebna. 
 
 

 
Uczniowie naszej szkoły chętnie pomagali w transporcie darów – samochód już czeka – teraz 

należy je zapakować! 



 Dary pomogła nam przewieźć bezpłatnie firma „Kowal”, której właścicielem jest Pan 

Arkadiusz Frontczak - Radny Osiedla Stołczyn. Wielkie podziękowanie! 

 
 

 Akcja zakończona została powodzeniem. Dzięki pomocy uczniów, rodziców 

i nauczycieli dary trafiają do najbardziej potrzebujących osób. Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie przekazał paczki wcześniej wyznaczonym rodzinom. Dziękujemy wszystkim! 

 

 Jak co roku w ramach zajęć technicznych rozbudzamy wrażliwość artystyczną 
naszych uczniów. To nasze kolejne „Kolorowe dni”. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 Kiermasz bombek stał się wspaniałą okazją dla rodziców by podziwiać prace 
swoich pociech. Wystawy prac technicznych w naszej szkole cieszą się 
popularnością. Pieski uszyły klasy 6  
 
 

 
 
 

 
 

 



 Dnia 30.01.2017 roku samorząd szkolny przeprowadził również „Iskierkową loterię 
fantową – każdy los wygrywa”. To kolejny nasz pomysł na pozyskanie środków. Fanty 
na loterię zostały przygotowane z darów jakie przynosili uczniowie klas 4-6. W wyniku 
akcji uzbieraliśmy 749,41zł,-.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 



 „Iskierkowa Poczta Walentynowa” miała na celu pozyskanie funduszy i wysyłanie 
sobie tylko najlepszych życzeń i wyrazów sympatii …  

 

                        
 

 
 

 
      Piękna walentynkowa dekoracja zachęcała do naszej akcji  
 
 

 
 



        
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem organizowali „Iskierkową pocztę walentynkową” 

 
 
 

 „Nakrętkowa akcja” trwa w SP 35  przez cały rok. Dzięki Iskierce takie działania to dla 
nas już obowiązek  

             
 
 



 
 Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to również priorytet. Lekcje na ten temat odbyły się w 

ramach zajęć komputerowych. Towarzyszył nam robot R2-D2! 
 
 

  
 

 

 Iskierkowy Koncert Charytatywny to wspaniała okazja by uczniowie zaprezentowali 

swoje talenty. Dzięki nim zebraliśmy kolejne środki dla najbardziej potrzebujących. 

 

 
Plakaty zapowiadające wydarzenie  



 
Dobre przygotowanie jest najważniejsze …  

 

 
Pan Marek Żukowski zadbał o nagłośnienie i akustykę  

 

 
Sala wypełniona „po brzegi”  

 

 



 
Występ Dominiki – naszej absolwentki  

 

 
Rodzice i dziadkowie podziwiali talenty swoich milusińskich … 

 

 
Występy naszych uczniów to nie tylko śpiew, ale również gra na instrumentach. 



 

Na zakończenie koncertu wykonawcy, organizatorzy i nasz wspaniały gość Dyrektor ZS 5 

Pan Mirosław Żylik zostali zaproszeni do zdjęcia pamiątkowego  

 

Gotówka jaką uzbieraliśmy Z WSZYSTKICH AKCJI to 
nasz kolejny rekord  

 

5802,37 zł,- 
 

 
  

 



 W WYNIKU NASZYCH DZIAŁAŃ OTRZYMALIŚMY RÓWNIEŻ OFICJALNE PODZIĘKOWANIA 

DLA SZKOŁY 

 

 

  

 

 



 Nasze działania to również kolejny podarunek świąteczny dla patrona Szkoły 

Podstawowej nr 35 JANA PAWŁA II – KOLEJNY RAZ  MOŻEMY ZNÓW GO NAŚLADOWAĆ 

CZYNIĄC DOBRO! 

 

 

DZIĘKUJEMY ORGANIZATOROM AKCJI „ISKIERKA RADOŚCI” ZA WSPANIAŁĄ 

WSPÓŁPRACĘ! 

Dyrekcja, uczniowie, rodzice 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Opiekun Samorządu Szkolnego i koordynator „Iskierki Radości” 

Małgorzata Abelite 

 


