Sprawozdanie z działań
w Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w
Szczecinie w ramach akcji:
,, Podaruj Dzieciom Iskierkę RadościSzczecińskie Szkoły Potrzebującym”.

W roku szkolnym 2013/2014 po raz kolejny z wielkim zapałem
włączyliśmy się do działań w ramach akcji,, Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości
– Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”.
Nasi uczniowie i nauczyciele co roku chętnie organizują pomoc potrzebującym,
uczestniczą w akcjach charytatywnych, a także biorą udział w kwestach,
kiermaszach i różnego rodzaju zbiórkach na szczytne cele.
Przystąpienie do ,, Iskierki…” rozpoczęliśmy od udziału w wielkiej Inauguracji
7 grudnia 2013 roku w Galerii ,, Kaskada”. Na Uroczystość, o godzinie 11.00
przybyło wielu naszych uczniów, rodziców i nauczycieli. Wspólnie z
przedstawicielami z około 70 szkól Szczecina i z wieloma znakomitymi gośćmi
zainaugurowano po raz 13 akcję ,, Iskierka”.
O godzinie 14.00 zgodnie z harmonogramem występów pojawił się na scenie
nasz szkolny Zespól Pieśni i Tańca ,, Szczecinianie” kierowany przez Panią
Ewę Ott- Kamińską( niestety w zmniejszonym składzie). Na szczęście wszystko
się udało i wypadło znakomicie. Dziewczynki w skromnych, galowych strojach
zaśpiewały kilka krótkich utworów przy akompaniamencie akordeonisty Pana
Kamińskiego, zbierając zasłużone brawa.

Oto nasz zespół w pełnej krasie.
Na licytację ,, Iskierki” nasza Pani dyrektor przekazała kubek z Finału Regat
Żeglarskich,, The Tall Ships Races”, a na loterię rodzice naszych uczniów
ofiarowali bardzo dużo gadżetów- kubków, smyczy, długopisów, notesów,
kalendarzy.
Można je było także zobaczyć na stoiskach ,, Iskierki” w ,, Kaskadzie”. Znalazły
się tam również przepiękne karty świąteczne wykonane przez uczniów klas
II – III z Koła Hafciarskiego Pani Renaty Kocanowskiej oraz kartki świąteczne
wykonane przez dzieci w świetlicy pod czujnym okiem pani Doroty Dybińskiej.

Po Inauguracji przystąpiliśmy do codziennej pracy na rzecz ,,Iskierki Radości”.
Ponieważ już wcześniej informowaliśmy naszych uczniów o celach akcji, a do
rodziców wystosowaliśmy prośbę o gadżety potrzebne podczas uroczystości w
,, Kaskadzie” , wystarczyło tylko przypomnieć wszystkim, w jakich terminach
odbywają się : Słodkie , Pachnące , Kolorowe i Eko dni. W szkole rozwieszone
zostały plakaty zachęcające do aktywnego udziału w ,, Iskierce…” i
przypominające o terminach kolejnych działań.

Największą popularnością cieszyły się ( podobnie jak w roku ubiegłym)
Słodkie Dni, w ramach których odbywały się Kiermasze Słodkości. Chętni
uczniowie z poszczególnych klas sprzedawali przepyszne ciasta, drobne
ciasteczka własnego wypieku , cukierki i inne smakołyki.

Aktywny udział w akcji wzięły dzieci z Klubu ,, Wiewiórka” z klas I – III oraz
klasy: IV - VI . Na szczególne wyróżnienie zasługują klasy I a, II b, IV a, IV c,
V b, VI a, VI c, VI d i uczniowie z PCK.
,,Iskierka” rozpaliła wiele serc- w sumie zebraliśmy 780 złotych - cały
dochód został wpłacony na konto Akcji.

Nasze szkoła ,, od zawsze” promuje zdrowy styl życia. Na szkolnych
i klasowych gazetkach często pojawiają się artykuły, plakaty, prace plastyczne
na temat zdrowego odżywiania, piramidy żywności, higieny jamy ustnej.
Szkolne Koło PCK wydaje gazetkę,, Witaminkę” , w której znajdują się artykuły
i wierszyki o zdrowiu. Uczennice z klas V i VI przygotowują się z Panią
pielęgniarką do udziału w międzyszkolnej Olimpiadzie o Zdrowiu i uczą się
zasad udzielania pierwszej pomocy.

Na godziny wychowawcze klas IV- VI Koło PCK przygotowało prezentację na
temat cukrzycy typu II, a Samorząd szkolny zajął się propagowaniem
higienicznego trybu życia i przygotował akcję, która ma na celu uświadomienie
dzieciom konieczności częstego mycia rąk.
Kolejny rok uczestniczymy w prozdrowotnym Projekcie Unijnym,, Owoce w
szkole” dla klas I – III oraz Unijnym Programie PCK- ,, Dbajmy o zdrowy
uśmiech dzieci”, w ramach którego odbyło się spotkanie z panią stomatolog.

Szczególne znaczenie mają dla nas Dni Ciepła Rodzinnego . W okresie
przedświątecznym pragniemy podzielić się dobrocią i tym, co mamy.
Nasi wspaniali uczniowie z klas I – VI wraz ze swoimi Wychowawcami,
przy wsparciu Rodziców zafundowali 9 ,, słodkich” paczek świątecznych.
Niektóre klasy zorganizowały paczki z ubrankami i środkami chemicznymi,
które trafiły do dzieci z naszej szkoły. Kilka zapakowanych niespodzianek
przekazaliśmy wychowankom Salezjańskiego Domu Dziecka.

Z inicjatywy naszej siostry Margarety zbieraliśmy odzież, ciepłe skarpety,
szaliki i czapki dla polskich dzieci mieszkających na Ukrainie. Cieszymy się, że
udało nam się wysłać sporo ciepłych okryć dla potrzebujących.
W połowie stycznia przyszedł czas na Eko-Dni , ale tak naprawdę te dni są
realizowane w naszej szkole w ciągu całego roku szkolnego.
,, Iskierka” ożywiła je tylko w większym stopniu. Na szkolnych korytarzach
zawisły plakaty na temat selektywnej zbiórki odpadów, płyt DVD, CD oraz
baterii.
Nasza szkoła realizuje także program „Moje
miasto bez elektrośmieci” – jest to autorski
pomysł ElektroEKo dotyczący zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Jego celem jest
wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i
funkcjonalnego
systemu
zbierania elektrośmieci oraz
kształtowanie
postaw
ekologicznych.
Dzięki niemu
szkoła
może
korzystać
z
Funduszu Oświatowego, który
przeznaczony jest na zakup nowoczesnego
wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
Tradycyjnie w naszej szkole zbieramy makulaturę i nakrętki. Cały czas trwa
zbiórka nakrętek na rzecz Stowarzyszenia Walki z Kalectwem oraz dla
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Zespołem Downa ,, Iskierka”.
W grudniu w ramach naszej akcji rozpoczęliśmy zbiórkę nakrętek dla Marcelka.
Na stronie internetowej szkoły umieściliśmy list chłopczyka napisany przez
rodziców.
Drogie Koleżanki i Koledzy!
,, Nazywam się Marcel Kręt, mam 2,5 roku. Urodziłem się
dużo przed czasem i ważyłem tylko kilogram. Przez pierwsze pół
roku musiałem każdego dnia walczyć o życie. Okazało się, że
jestem twardzielem i nie poddaję się wcale : ) Niestety cierpię na
porażenie mózgowe, padaczkę i prawie nic nie widzę, ale Żyję i
chcę się cieszyć życiem – jak Wy. Potrzebuję kosztownej rehabilitacji w domu i na
specjalnych turnusach- dlatego proszę Was o pomoc w zbieraniu nakrętek po
plastikowych butelkach typu PET. Za uzbierane nakrętki firma recyklingowa
zapłaci za mój turnus rehabilitacyjny”.
Liczę na Waszą pomoc- Wasz wdzięczny Marcelek

Pod koniec stycznia trwały w szkole Kolorowe Dni, które polegały na
gromadzeniu artykułów szkolnych i papierniczych. Na zdjęciach uwieczniliśmy
dary, które pokazują ogrom serca, bezinteresowność i ludzką życzliwość.

W czasie trwania ostatniej akcji - Pachnących Dni- zorganizowaliśmy zbiórkę
środków higienicznych i chemicznych. Podjęty trud się opłacił, gdyż
podarunków było bardzo dużo.

Wszystkie dary przekazaliśmy dzieciom z Salezjańskiego Domu Dziecka,
z którym współpracuje nasza siostra Margareta i doskonale zna potrzeby tej
Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej. Jesteśmy pewni, że podarki trafiły we
właściwe ręce.
Udało nam się również pozyskać Sympatyka Akcji w osobie Pana Waldemara
Malickiego- wybitnego pianisty, który podarował na rzecz ,,Iskierki” wydaną
ostatnio płytę Filharmonii Dowcipu ,,Co tu jest grane?”.

Udział w tegorocznej akcji ,, Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości. Szczecińskie
Szkoły Potrzebującym” kolejny raz utwierdził nas w przekonaniu, że warto
pomagać  i wspólnie uczestniczyć w tak wspaniałym przedsięwzięciu, jakim
jest ,, ISKIERKA RADOŚCI ” !
Serdeczne Pozdrowienia dla Organizatorów
od SP nr 48 w Szczecinie
Koordynatorzy szkolni:
Zenona Mazur, Dorota Dybińska, Barbara Raczkowska

