Sprawozdanie z działań podjętych
w Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie w ramach akcji
„Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości - Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”
Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji, którą w skrócie nazywamy
„Iskierką Radości”. Akcja ta miała na celu zaktywizowanie dzieci wraz z wychowawcami
i nauczycielami do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Część zebranych środków
została przekazana uczniom naszej szkoły i ich rodzinom a część przekazano
do organizatorów szczecińskiej akcji do ZS nr 5 w Szczecinie.
W tym roku zdecydowaliśmy się na wszystkie proponowane przez organizatorów
„iskierkowe dni”.
Były to:
- PACHNĄCE DNI (21.11.11-02.12.2011)
Zorganizowaliśmy zbiórkę środków czystości. Wychowawcy w klasach podjęli trud
zbiórek klasowych zaś koordynatorki szkolne p. Izabela Wilklisz i p. Elżbieta Jacorzyńska
zebrane środki przekazały częściowo do „serdecznych paczek” a częściowo do ZS nr 5
w Szczecinie.

- DNI CIEPŁA RODZINNEGO (05.12.11-19.12.11)
Podczas tego tygodnia w naszej szkole odbyły się lekcje wychowawcze w klasach
0-III i IV-VI Pt „Moja rodzina – ciepła i serdeczna”. Wychowawcy przeprowadzili
je w oparciu o scenariusze zajęć przygotowane przez pedagoga szkolnego.
Ponadto wychowawcy klas wraz z uczniami oraz indywidualni darczyńcy
przygotowali paczki świąteczne („serdeczne paczki”). Z tej akcji jesteśmy szczególnie dumni
ponieważ udało się nam przygotować 30 paczek świątecznych z zabawkami, słodyczami
i środkami czystości, które zostały przekazane uczniom naszej szkoły.

Podczas kiermaszu świątecznego odbyła się sprzedaż artykułów świątecznych (kartek,
stroików, ozdób) wykonanych przez uczniów naszej szkoły na kole plastycznym
z p. Anną Litwinowicz i zajęciach świetlicowych z p. Moniką Kaczmarczyk. Pozyskane
środki finansowe zostały przekazane na rzecz „iskierkowej” akcji.
- EKO-DNI (02.01.12-13.01.12)
W ramach „iskierkowej akcji” promowaliśmy w naszej placówce selektywną zbiórkę
odpadów. Każdego roku od września do czerwca prowadzimy w szkole zbiórkę surowców
tj. makulatury, puszek, starych modeli telefonów komórkowych, baterii i kartridży. W ramach
Ekodni ogłosiliśmy promocję na przyniesione do szkoły odpady. Każdy uczeń, który w tym
czasie oddał zgromadzone surowce otrzymał podwójną ilość punktów, które pod koniec roku
szkolnego zostaną zamienione na nagrody.

Od dłuższego czasu sami również segregujemy odpady. Na co dzień dzieci segregują
butelki PET i makulaturę. Dotychczas wrzucały surowce do kolorowych pojemników
ustawionych na szkolnych korytarzach. W tym roku zakupiliśmy żółte i niebieskie pojemniki
do każdej klasy. Zostały one wręczone na uroczystym apelu w lutym 2012 r., podczas którego
uczniowie z koła ekologicznego „Ekomilusie” zaprezentowali inscenizację
pt. „Dylematy i rozterki kartki i butelki”.

W ramach Ekodni nauczyciel koła ekologicznego p. Hanna Kawalerczyk przeprowadziła
zajęcia ekologiczne na temat: „Racjonalnie korzystam z energii dla dobra mojego
i przyrody” w klasach I – III. Podczas tych zajęć dzieci poznały urządzenia domowe
wykorzystujące energię elektryczną, sposoby oszczędzania energii, dowiedziały się, jakie
są pozytywne skutki oszczędzania energii w domu i szkole.

Nauczycielki przyrody (p. Anna Rosa – Haruń i p. Marzena Rojek) w klasach IV-VI
przeprowadziły lekcje na temat oszczędności energii i ochrony środowiska.
Koordynatorka akcji w szkole p. Elżbieta Jacorzyńska przeprowadziła zajęcia
dla naszych uczniów na temat bezpiecznego korzystania z internetu i cyberprzemocy.
Pedagog szkolny p. Izabela Wilklisz przygotowała gazetkę na temat zdrowego
odżywiania się zaś p. Elżbieta Jacorzyńska i p. Anna Magdziarz – szkolne koordynatorki koła
PCK przeprowadziły konkurs sałatowo-kanapkowy „Jak zdrowo jeść?”.
- KOLOROWE DNI (30.01.12-10.02.12)
Zorganizowaliśmy także zbiórkę artykułów papierniczych, zabawek, gier i pluszaków.
W tym czasie także uczniowie naszej szkoły szczególnie byli uwrażliwiani na potrzeby
innych. Na zajęciach koła plastycznego i zajęć świetlicowych wykonywali prace o tematyce
„Pomoc innym”. Swoje prace zaprezentowali na szkolnej wystawie.
- SŁODKIE DNI (13.02.12-22.02.12)
Podczas „Słodkich dni” p. Katarzyna Biskup i p. Monika Sęczkowska razem
z Samorządem

Uczniowskim zorganizowały sprzedaż ciast i innych słodkości. Te dni

cieszyły się szczególnym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
i wywołały bardzo pozytywne emocje.
Ponadto w naszej szkole sprzedawane były także „iskierkowe” gadżety.
Cieszymy się, że udało nam się wdrożyć całą społeczność szkolną do pomocy
potrzebującym i zauważania potrzeb innych ludzi.

Z „iskierkowym pozdrowieniem”
koordynatorki akcji:
Izabela Wilklisz i Elżbieta Jacorzyńska

