SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH AKCJI „PDARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ
RADOŚCI – SZCZECIŃSKIE SZKOŁY POTRZEBUJĄCYM”
W GIMNAZJUM NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE

W Gimnazjum nr 6 im .prof. Stefana Kownasa w Szczecinie podjęliśmy się realizacji
wszystkich zadań zaproponowanych przez Organizatorów akcji.
1. SŁODKIE DNI – 6. 12. 2016 r
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zorganizowali „Kawiarenkę u Stefanka”,
w której sprzedawali pyszne wypieki przygotowane przez uczniów naszej szkoły. W tę,
tradycyjną już w naszej szkole, akcję chętnie włączyła się cała społeczność uczniowska.
Kawiarenka cieszyła się dużym powodzeniem nie tylko wśród uczniów ale również
nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Każdy chętnie wspierał cel akcji, którym było
zebranie funduszy na spełnienie marzenia jednego z naszych chorych uczniów – Łukasza
Berezaka, który zmaga się nieuleczalną chorobą. Kwota, prawie 300 zł, została w całości
przekazana chłopcu.

2. DNI CIEPŁA RODZINNEGO – 12 – 20. 12. 2016 r.
Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na Bożonarodzeniowy wystrój sali. Jego celem było
nie tylko udekorowanie klas, ale przede wszystkim zespolenie, podjęcie wspólnych działań
w atmosferze radości i uprzejmości.
Grupa uczennic z kl. II a odwiedziła maluchy uczęszczające do sąsiadującego z naszą szkołą
Niepublicznego Przedszkola „Strefa Malucha”. Celem wizyty było spędzenie wspólnych chwil
z przedszkolakami, czytanie książeczek związanych z Bożym Narodzeniem oraz zabawy
w miłej, ciepłej atmosferze.
W tych dniach, uczniowie przygotowywali również bombki i stroiki, które zostały
wystawione na naszej tradycyjnej bożonarodzeniowej licytacji, przeprowadzonej podczas
szkolnej wigilii. Tego wieczora, zgromadzeni w auli uczniowie, wszyscy pracownicy szkoły,
rodzice oraz zaproszeń goście, mogli nie tylko wysłuchać koncertu kolęd i obejrzeć jasełka,
ale również zakupić wspomniane ozdoby. Pozyskana z licytacji kwota w wysokości 850 zł
przeznaczona została na zakupienie paczek dla małych pacjentów ze szpitala przy
ul. Arkońskiej.

Bożonarodzeniowa licytacja stroików i ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów
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Bożonarodzeniowe spotkanie uczniów, rodziców i pracowników Gimnazjum nr 6

Bożonarodzeniowe kolędowanie w Gimnazjum nr 6

Dni ciepła rodzinnego w Gimnazjum nr 6

Uczennice kl. II a czytają książeczki maluchom z Niepublicznego Przedszkola „Strefa
Malucha”

Wspólne ubieranie Mikołaja

3. EKO – DNI – 29. 11.2016 r.
Tę akcję przeprowadziliśmy jako pierwszą. Jej pomysłodawcami i realizatorami byli
uczniowie klasy ekologicznej (3 b) pod opieką wychowawcy. Uczniowie samodzielnie
przygotowywali i sprzedawali ekologiczne tosty. Kanapki przygotowano z pełnoziarnistego
pieczywa, nie zabrakło w nich również warzyw. Zebraną kwotę w wysokości 367, 20 zł
przeznaczyli na wsparcie w walce z chorobą naszego ucznia Łukasza Berezaka

Pomysłodawcy akcji „Ekoiskierka dla Łukasza”

Ekołakocie i pomoc, czyli przyjemne z pożytecznym ;)

W ekologicznych tostach nie mogło zabraknąć warzyw!

Tosty cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów i nauczycieli!

4. KOLOROWE DNI – 16 / 17. 11. 2016 r.
Zebranie artykułów papierniczych odbyło się w naszej szkole przy okazji Nocnego
Maratonu Filmowego. Wycinanki, kredki, bloki rysunkowe, mazaki stały się biletem wstępu
na nocną przygodę z filmem. Materiały te zostały przekazane Specjalistyczno – Opiekuńczej
Placówce Wsparcia Dziennego Caritas „Nasza Pasterzówka” przy parafii pw. Niepokalanego
Serca NMP.
Innym sposobem realizacji tych dni było zgromadzenie pluszaków i książeczek dla
małych pacjentów ze szpitala przy ul. Arkońskiej.

5. PACHNĄCE DNI – 28. 01. – 2. 02. 2017 r.
Zebranie środków czystości dla potrzebujących. W zbiórkę chętnie zaangażowały się
wszystkie klasy, a najwięcej artykułów zebrała kl. …….
Środki zostały przekazane Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówce Wsparcia Dziennego
Caritas "Nasza Pasterzówka" przy parafii pw. Niepokolanego Serca NMP.

Środki czystości przekazaliśmy przekazane Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówce
Wsparcia Dziennego Caritas "Nasza Pasterzówka" przy parafii pw. Niepokolanego Serca NMP

W związku z przekazaniem zebranych środków finansowych jednemu z naszych
chorych uczniów, jako szkoła rezygnujemy z podziału funduszy zgromadzonych w ramach
akcji.
Szkolny koordynator
Dominika Kotłowska - Wypych

