
 

Sprawozdanie z działań podjętych  

w Szkole Podstawowej nr 56 w Szczecinie w ramach akcji                                                                 

„Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości - Szczecińskie Szkoły Potrzebującym” 

rok szkolny 2015/2016 

Społeczność naszej szkoły po raz pierwszy przyłączyła się do akcji „Iskierka Radości”. 

Wzięliśmy udział w organizacji dwóch „iskierkowych dni” – Pachnących                 i Kolorowych. 

W związku z tym, że to była nasza inauguracja nie wiedzieliśmy jak społeczność szkolna na nią 

zareaguje. Zaangażowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Ilość zebranych środków 

czystości i artykułów papierniczych była tak wielka, że potrzebowaliśmy na ich gromadzenie 

osobnej sali, zaś transport odbył się samochodem dostawczym.  

Zarówno rodzice jak i uczniowie dopytywali się na czym polega akcja, podsuwali nowe i 

ciekawe pomysły oraz zapewniali, że w przyszłym roku także włączą się czynnie                              

w iskierkową pomoc. 

 Szczególnie dumni byliśmy z inauguracji akcji w Kaskadzie, gdzie nasi uczniowie 

zaprezentowali się z piosenkami ściśle związanymi z morskimi tradycjami naszej szkoły                           

– „10 w skali Beauforta” i „Keja”. Uczniowie wraz z wychowawcami świetlic przygotowali 

świąteczne ozdoby na kiermasz. Osoby, którym przekazywaliśmy nasze prace szczególnie 

zachwyciły się naszymi choinkami i ludzikami z szyszek. 

    



 

 

 



 

 

 

 

 

- PACHNĄCE DNI 

podczas których zbieraliśmy środki czystości. Wychowawcy klas wraz z uczniami zbierali środki                       

w klasach, rodzice i uczniowie sami przynosili je także do pedagoga szkolnego.   

Zebraliśmy 319 sztuk środków czystości i artykułów chemicznych. 



 

 



- KOLOROWE DNI  

podczas których odbyła się zbiórka artykułów papierniczych, zabawek, gier, puzzli                           

i pluszaków. Podczas tego przedsięwzięcia uczniowie naszej szkoły szczególnie byli uwrażliwiani 

na potrzeby innych. Sporo zebraliśmy nowych gier edukacyjnych (54 sztuki) oraz puzzli (106 

sztuk), które mamy nadzieję posłużą rozwojowi potrzebujących dzieci. Łącznie zebraliśmy 855 

sztuk różnorodnych artykułów. 

 

 

 



 

 

 

Koordynatorką akcji na terenie szkoły była pedagog szkolna. W akcję włączył się Mały 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem. Uczniowie szczególnie chętnie pomagali                                  

w segregowaniu, zliczaniu i pakowaniu zebranych środków.  

 

 

 

 

      Z „iskierkowym pozdrowieniami” 

       koordynatorki akcji: 

       Izabela Wilklisz i Joanna Siniakiewicz 

 


