Szczecin dn. 29.02.2016r.
SPRAWOZDANIE Z 15 EDYCJI AKCJI „PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ
RADOŚCI – SZCZECIŃSKIE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA POTRZEBUJĄCYM”
PROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 52
W SZCZECINIE
W tym roku szkolnym 2015/2016 nasze przedszkole po raz drugi wzięło udział w akcji
charytatywnej „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”,
aby uwrażliwić naszych wychowanków na potrzeby innych, aby rozbudzić iskierkę radości i
nadziei w sercach najbardziej potrzebujących. W działania zaangażowaliśmy całą Radę
Pedagogiczną, rodziców i dzieci, całą społeczność przedszkolną. Akcja przebiegała
wieloetapowo, zaczęła się od przedstawienia rodzicom celów akcji podczas zebrań. Z
dziećmi przeprowadziliśmy rozmowy w czasie których nasi wychowankowie dowiedzieli się,
że są takie osoby, które potrzebują naszej pomocy, że warto pomagać innym, aby sprawić
im wiele radości. Dodatkowo na naszej tablicy ogłoszeń umieściliśmy informacje i
harmonogram dotyczący całej akcji.
28 listopada 2015r. podczas uroczystej inauguracji akcji w galerii handlowej Kaskada
zaprezentowały się dzieci z naszego przedszkola tańczące pod kierunkiem p. Małgorzaty
Kwasigroch.

01 grudnia w naszym przedszkolu organizowany był Międzygrupowy Konkurs Kolęd,
podczas którego zbieraliśmy zabawki, słodycze, książki, gry, ubrania, itp. w ramach „Dni
ciepła rodzinnego”. Dary te zostały przekazane do SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących przy
ulicy Grzymińskiej w Szczecinie.

Największą popularnością w naszej placówce cieszyły się „Słodkie dni”, które
organizowaliśmy w piątki od o4.12.2015r. do 15.01.2016r. Ciasta piekli rodzice dzieci z
poszczególnych grup wiekowych i zajmowali się też ich sprzedażą . Podczas tej akcji
zebraliśmy 1026 zł.

W drugim tygodniu stycznia 11.01-15.01.2016r zostały zorganizowane „Kolorowe dni”, w
czasie których zbieraliśmy materiały papiernicze. Natomiast w trzecim tygodniu stycznia
18.01.-22.01.2016r. odbyły się „Pachnące dni”, gdzie pozyskiwaliśmy różnego rodzaju środki
czystości. Zostały one przekazane również do SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących . Ilość
przekazanych środków przedstawiają poniższe protokoły.

PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOŚCI
15.EDYCJA
PROTOKÓŁ ZBIÓRKI ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
W ramach akcji PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOSCI podczas trwania
PACHNĄCYCH DNI
w Przedszkolu Publicznym nr 52 w Szczecinie
(nazwa placówki)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Środki czystości
Mydło w płynie
Żel do kąpieli
Pasata do zębów
Szampon
Proszek do prania
Płyn do prania
Chusteczki higieniczne
Ręczniki papierowe
Papier toaletowy
Płyn do mycia naczyń
Inne:
- szczoteczka do zębów
- gąbka do mycia
- płatki kosmetyczne
- chusteczki nawilżane
- krem
- płyn do mycia szyb
- płyn uniwersalny do mycia
- mleczko do czyszczenia
- płyn do mycia WC
- płyn do płukania

Liczba sztuk
8
3
3
4
3
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1

Razem

37

…….Anna Skonieczna…………
Podpis szkolnego koordynatora Iskierki Radości

PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOŚCI
15.EDYCJA
PROTOKÓŁ ZBIÓRKI ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH
W ramach akcji PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOSCI –SZCZECIŃSKIE SZKOŁY POTRZEBUJĄCYM
podczas trwania KOLOROWYCH DNI

w ……………………………Przedszkolu Publicznym nr 52 w Szczecinie ………………
(nazwa placówki)

Artykuły papiernicze
Długopisy
Pisaki
Kredki
Ołówki
Zeszyty
Bloki rysunkowe
Bloki techniczne
Plastelina i modelina
Klej
Przybory szkolne: nożyczki, linijki
Inne:
- pastele
- farby plakatowe
- farby akwarelowe
- papier kolorowe
- pędzle
- piórnik
- kolorowanki
- klej brokatowy

Liczba sztuk
4
2
3
3
9
7
5
2
1
1
5
1 op.
1
4
5

Razem

51

……..Anna Skonieczna ……………
Podpis szkolnego koordynatora Iskierki Radości

W ramach „Eko- dni” przez cały rok zbieramy również plastikowe nakrętki , które
przekazywane są do Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka.
Mamy nadzieję, że przyczyniliśmy się do uśmiechu na dziecięcych twarzach. Dziękujemy
wszystkim za zaangażowanie i wsparcie naszych działań.

Koordynator
Anna Skonieczna i Beata Pietrzak

