SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ
WSPIERAJĄCYCH
AKCJĘ CHARYTATYWNĄ
„ISKIERKA RADOŚCI – UŚMIECH SZKÓŁ DLA
POTRZEBUJĄCYCH”
W DNIACH 19 XI 2011 – 27 II 2012
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54
W SZCZECINIE

Nasze działania wspierające akcję rozpoczęliśmy przygotowaniem fantów na loterię
oraz licytację, która była jednym z punktów inauguracji zorganizowanej w CHR Galaxy.
Nasza szkoła wzięła również czynny udział w samej Inauguracji: zaprezentowaliśmy program
artystyczny, w którym między innymi wystąpiły dzieci z klas integracyjnych w inscenizacji
pt. „Rzepka” przygotowanej na podstawie wiersza J. Tuwima.
Uczniowie bardzo zaangażowali się w przygotowanie programu, a sam występ był dla
nich dużym przeżyciem.
Największą popularnością w szkole cieszyły się „Słodkie Poniedziałki”. Za
symboliczną 1 zł. lub 0,50 gr. Sprzedawane były ciasta. Wszyscy rodzice, którzy upiekli
ciasta otrzymają od organizatorów pamiątkowe podziękowania. Nasi uczniowie włączyli się
również bardzo chętnie do zbiórki środków czystości w ramach „Pachnących dni”. W akcji
brali również udział nauczyciele.
W czasie „Kolorowych Dni” uczniowie chętnie przynosili do szkoły artykuły
papiernicze i przybory szkolne. Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę
walentynkową. Wstępem na nią był „fant iskierkowy”. W ten sposób zebraliśmy dużą ilość
maskotek.
W „Eko-dniach” część nauczycieli na lekcjach wychowawczych oraz lekcjach
przyrody rozmawiała z dziećmi o konieczności ochrony środowiska i o tym co oni jako
młodzi ludzie mogą zrobić. Prowadziliśmy również zbiórkę baterii i makulatury.
W „Dniach ciepła rodzinnego” zbieraliśmy odzież i zabawki dla dzieci z
Państwowego Domu Dziecka nr 1. Uczniowie kl. IV – VI przygotowali kartki, które wręczyli
wybranym osobom. Pod kierunkiem pani Renaty Bidzińskiej zbieraliśmy karmę, koce i
kołdry dla Schroniska dla Zwierząt.
„Iskierka Radości – uśmiech szkół dla potrzebujących” cieszyła się w naszej szkole
dużą popularnością. Udało nam się zaangażować dużą grupę uczniów w dzieło niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi. Przyczyniła się do większej integracji uczniów. W czasie
akcji na korytarzu szkolnym znajdowała się przygotowana przez panią Magdalenę Molik
gazetka, która informowała o aktualnościach dni iskierkowych i podejmowanych działaniach.
Koordynatorem akcji w szkole była pani Wiesława Kalinowska – opiekun SU przy
współpracy z p. Renatą Bidzińską i p. Magdaleną Molik
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