ISKIERKOWE SPRAWOZDANIE
ZSO NR 9 W SZCZECINIE

Gratulacje!!! Kolejna edycja Iskierki Radości zakończona. Mam nadzieję, że nasza szkoła choć
trochę wspomogła działania na rzecz potrzebujących. Mając na względzie stan materialny
naszych uczniów oraz potrzeby dzieci z rejonu naszej placówki, zdecydowaliśmy, że w tym
roku pomożemy Świetlicy Środowiskowej „ Serduszka”, która mieści się na ul. Łokietka 22 w
Szczecinie. W porozumieniu z kierownikiem ośrodka powstała lista konkretnych produktów,
które zbieraliśmy podczas tegorocznej akcji. A jak przebiegała akcja ZSO nr 9?
Jeszcze przed Inauguracją podjęliśmy w szkole działania
promujące

akcję

poprzez

plakaty

i

ogłoszenia

oraz

sprzedaż ciast. I zrobiło się słodko:) Dzieci wykonały
również

ozdoby

Bożonarodzeniowe,

które

następnie

przekazaliśmy organizatorom na kiermasze w Kaskadzie (to
te torby z reniferami i aniołki).
Młodzież przyniosła drobiazgi, smycze, długopisy, żetony
do wózków, breloczki na loterię fantową. Następnie 6 grudnia członkowie Samorządu
Uczniowskiego zrobili prezent nauczycielom i pracownikom obsługi: obdarowali ich ręcznie
malowanymi bombkami z najlepszymi życzeniami mikołajkowymi- okazaliśmy trochę ciepła i
propagowaliśmy pomoc charytatywną.

I nadszedł czas Wielkiej Inauguracji Iskierki Radości. Młodzież z naszej szkoły przygotowała
występ wokalny oraz prezentację multimedialną. A wystąpiły trzy Pauliny:)

W ramach Dni Ciepła Rodzinnego w naszej szkole odbyła się również przedświąteczna zbiórka
żywności dla naszych podopiecznych ze Świetlicy Środowiskowej „Serduszka”. Akcję
nazwaliśmy Świąteczna Paczka. Przed świętami 20 grudnia pani katechetka zorganizowała
jasełka- tym razem mogliśmy oglądać Opowieść Wigilijną w wykonaniu uczniów naszej szkoły,
śpiewaliśmy kolędy i sprzedawaliśmy resztę ozdób świątecznych.
Przez cały styczeń odbywała się zbiórka artykułów papierniczych i środków czystości.
Najwięcej produktów przyniosła klasa 2A, której serdecznie dziękujemy. W lutym
zorganizowaliśmy Eko Dni, podczas których młodzież sprzedawała owocowe sałatki, ku uciesze
dbających o linię nauczycielek.
Akcję zakończyliśmy 14 lutego. Tego dnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego policzyli
wszystkie zebrane produkty, uzupełnili protokoły i zanieśli paczki do „Serduszek”. Łącznie
zebraliśmy 543 artykuły papiernicze i środki czystości oraz 100 zł.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję „Podaruj Dzieciom Iskierkę
Radości”, gratulujemy organizatorom i życzymy samych sukcesów!
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