Sprawozdanie
Akcja Charytatywna ZS nr 5
"Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości - Szczecińskie Szkoły Potrzebującym."
Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi została zgłoszona
do Akcji "Iskierkowej" po raz pierwszy 28.10.2013roku. Jako koordynator Akcji
w szkole wybrałam dwie placówki, które będziemy wspierać:
- *Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobietami w Ciąży w Karwowie,
- *Hospicjum im. Św. Jana Ewangelisty przy ul. Pokoju 77.
Akcja Charytatywna składała się z trzech etapów:
- INAUGURACJI AKCJI - występy szkół, licytacje, loteria fantowa oraz
kwesta w Galerii Kaskada
- PRZEBIEG AKCJI - działania na terenie placówek wg harmonogramu
Iskierkowych Dni. Nasza szkoła przeprowadziła:
a. Słodkie Dni - sprzedaż wypieków, w celu uzyskania funduszy
pieniężnych do przekazania wybranym placówkom.
b. Kolorowe Dni - zbiórka artykułów papierniczych do przekazania
wybranym placówkom.
c. Pachnące Dni - zbiórka artykułów chemicznych do przekazania
wybranym placówkom.
- FINAŁ AKCJI - uroczyste podsumowanie akcji w Teatrze Współczesnym
zaplanowane zostało na marzec 2014 roku.
INAUGURACJA AKCJI
Termin inauguracji akcji został wyznaczony na dzień 7 grudnia (sobota)
2013roku w Galerii Kaskada. Jako szkoła biorąca udział
w akcji,
dostarczyliśmy na inaugurację:
1. gadżety na Loterię fantową (smycze, breloki, ołówki, kubeczki itp.)
2. fanty na Licytację, która odbywała się między występami
(np. bombki z autografami, książki z autografami itp.)
3. ozdoby choinkowe i świąteczne na Kiermasz świąteczny
(m.in. własnoręcznie robione bombki, stroiki, łańcuchy i inne ozdoby).

Ad. 1. Wszyscy wychowawcy i nauczyciele uczący w naszej szkole otrzymali
informację o zbiórce gadżetów na Loterię fantową. Włączyło się wielu
nauczycieli oraz rodziców do zbiórki gadżetów, dzięki temu udało nam się
zebrać bardzo dużo smyczy, kubeczków, breloczków, długopisów, notesów itp.
przedmiotów. Było co dźwigać ;)
Ad. 2. Udało nam się uzyskać: zdjęcia i książkę z autografami znanej
szczecińskiej tyczkarki Moniki Pyrek, autograf Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego, płytę z filmem "Wilsona 7" opatrzoną autografem
oraz książkę "Nowy Alfabet Mafii" z autografem współautorki Ewy Ornackiej.
Ad. 3. W związku z koniecznością dostarczenia ozdób świątecznych na
Kiermasz podjęte zostały następujące działania.
 Ogłoszony został Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Rodzinna
Skarpeta Bożonarodzeniowa." Ogłoszony został Szkolny Konkurs
Plastyczny "Najciekawsza Ozdoba Choinkowa." - prace z obu konkursów
najładniejsze prace z obu konkursów przekazane zostały na kiermasz
świąteczny
 Odbyło się spotkanie warsztatowe rodziców i uczniów klasy 1a
w celu wykonania ozdób świątecznych na Kiermasz. Przyłączyli się
również nauczyciele (wykonaliśmy m.in. filcowe serca, choinkę z piórek,
ozdoby choinkowe z szyszek, bombki itp.)
Nasza szkoła zaprezentowała się również w dniu inauguracji w Galerii
Kaskada. Szkolny chór pod przewodnictwem pani Agnieszki Kupskiej wykonał
utwór muzyczny pt. Bra De Li Horn, do którego uczniowie klasy 1a, pod okiem
swoich pań, przygotowali układ taneczny. Wspomógł nas również pan Andrzej
Wieczorek, który prócz pełnienia roli naszego kapitana przygotował także
prezentację multimedialną. Występ na długo pozostanie w naszej pamięci,
dzięki pękniętej strunie gitarowej ;).
SŁODKIE DNI
Słodkie Dni odbyły się w naszej szkole 14 oraz 16 stycznia 2014 roku.
Rozpoczęliśmy więc rok szkolny na słodko ;). We wtorek 14.01. swoje wypieki
sprzedawały klasy IV - VI. W czwartek 16.01. sprzedawane były wypieki klas
młodszych. Rodzice naszych uczniów bardzo zaangażowali się w organizację
Słodkich Dni, co skutkowało sprzedażą ciast również w piątek 17.01. W tych
dniach można było również do pysznych ciast zakupić smaczne soki owocowe.

Dzięki ogromnemu zainteresowaniu akcją udało nam się zebrać w ciągu tych
dni aż 805.57 zł.
PACHNĄCE DNI

Pachnące Dni odbyły się w naszej szkole między 20.01. a 31.01.2014
roku. W holu szkoły został wystawiony karton opatrzony informacjami jakie
produkty i dla kogo zbieramy. Protokół zbiórki w załączniku.

KOLOROWE DNI
Kolorowe Dni odbyły się w naszej szkole między 03.02. a 14.02.2014
roku. W holu szkoły został wystawiony karton opatrzony informacjami jakie
produkty i dla kogo zbieramy. Protokół zbiórki w załączniku.

PODSUMOWANIE
Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie po
raz pierwszy brała udział w akcji. Jako koordynator akcji w szkole starałam się
rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i angażować innych nauczycieli oraz
osoby prywatne do udziału w akcji.
WNIOSKI
W kolejnych latach:
- angażować więcej osób,
- kłaść większy nacisk na zbiórkę artykułów papierniczych i chemicznych,
- poszukiwać sponsorów oraz ludzi sławnych, którzy mogliby wesprzeć
akcję.
koordynator akcji w SP 63 z Oddziałami Integracyjnymi
Joanna Uberman

