
Sprawozdanie z 16 edycji 
Akcji Charytatywnej „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości - 

Szczecińskie Szkoły Potrzebującym” przeprowadzonej w SP61 
 
 
 

Uczniowie Naszej 
Szkoły z radością 
uczestniczą w akcji. 
  
Słodkie dni w naszej 
szkole przebiegały 
przez cały czas trwania 
„Iskierki” i nazywały 
się „Słodkie Czwartki”. 
Formuła „Słodkich 
Czwartków” została 
wymyślona przed 
wieloma laty i 
prowadzona jest cały 
czas przez Samorząd 
szkolny. Teraz pomysł 
ten został 
wykorzystany na 
potrzeby „Iskierki” i 
przyniósł wysokie 
dochody 2172zł.  
  
 
 
 
 
W ramach „Dni ciepła 
rodzinnego” w naszej 
szkole odbyło się wiele 
działań: jasełka, wspólne kolędowanie, dekorowanie klas, pomoc dla schroniska 
dla zwierząt. Przedświateczny czas sprzyja takim działaniom.   
  
Eko-Dni to był czas uwrażliwiania na potrzeby środowiska. W każdej z klas 
odbyły się lekcje dotyczące segregacji śmieci oraz ochrony środowiska. Tradycją 



szkoły są 
systematyczne 
zbiórki makulatury, 
telefonów 
komórkowych, 
plastikowych 
zakrętek oraz 
baterii. Szczególnie 
owocna jest 
zbiórka 
plastikowych 
nakrętek - zebrane 
nakrętki idą w setki 
kilogramów – i trafają do rodziców 3-letniej niepełnosprawnej Igi ze Stragardu 
oraz Piotrusia ze Szczecina.  

  
Kolorowe dni przyniosły bogate żniwo w postaci zabawek, przytulanek,  



książeczek, płyt z bajkami, komiksów, puzzli  i gier planszowych (117 sztuk) 
artykułów szkolnych (555 szt.).  

 
 
Dni pachnące – czyli zbiórka artykułów chemicznych to 338 szt. Zebrane rzeczy 
zostały zawiezione wraz z ogromną ilością artykułów spożywczych (394sztuki) 
dla potrzebujących.  



 
 
SKARPETKOWE DNI- to pomysł, który pojawił się dwa lata temu. W rozmowach 
nt. potrzeb okazało się. Że „zwykłe” skarteki są bardzo potrzebne. Dzieci szybko 
niszczą lub  wyrastają z nich. Zrobiliśmy dodatkową zbiórkę. 



 Ta część akcji  także  cieszy sią zainteresowaniem i zrozumieniem. Zwłaszcza 
rodzice pozytywnie wypowiadają się na ten temat. W bieżącej edycji zebraliśmy 
321 pary skarpetek.  
 
 

 
O skali zbiórki niech świadczy fakt, że do tej pory zebrane rzeczy przewoziłam 
swoim samochodem. W tym roku ogromna ilość wymagała zamówienia 
taksówki bagażowej.  
 
Wszystkie rzeczy zostały przewiezione do Specjalistyczno – Opiekuńczej 
Placówki Wsparcia Dziennego CARITAS „Nasza Pasterzówka” przy ul. Kościelnej 
4a w Szczecinie(Stołczyn).   
   
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. Od kilku lat 
bierzymy udział w Iskierce i  nasi uczniowie traktują akcję jako „swoją”. 
Jesteśmy wdzięczni za współpracę.  
  
Koordynator akcji z SP61, Małgorzata Hazubska 



 


