
Sprawozdanie z przebiegu akcji 

„Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – 

 Szczecińskie Szkoły Potrzebującym” 

16 EDYCJA 

w Przedszkolu Publicznym Nr 64 w Szczecinie 

 

 Przedszkole Publiczne Nr 64 w roku szkolnym 

2016/2017 wzięło udział po raz pierwszy w akcji 

„Iskierka Radości”. Zaczęliśmy od rozpropagowania 

akcji w społeczności przedszkolnej przez 

rozwieszenie plakatów we wszystkich grupach i na 

tablicach informacyjnych oraz rozmów z dziećmi i 

rodzicami na temat tego przedsięwzięcia. Najstarsza 

grupa – „Wodniki” wystąpiła na inauguracji akcji w 

galerii KASKADA z tańcem do utworu F. Chopina 

„Życzenie”.  



 

Na kiermasz towarzyszący występom scenicznym 

dostarczyliśmy prace plastyczne wykonane przez 

dzieci z kółka plastycznego prowadzonego przez mgr 

Jolantę  Szot – urocze aniołki i świąteczne choinki. W 

trakcie imprezy nasza Pani dyrektor Jolanta 

Januszkiewicz wylicytowała bombkę wykonaną przez 

Katarzynę Pakosińską wspomagając kasę „Iskierki” 

kwotą 100 zł. 



 

 

Sami również zorganizowaliśmy w naszym 

przedszkolu   ( jak co roku) grudniowy kiermasz ozdób 

świątecznych wykonanych przez dzieci ze wszystkich 

grup.  Zebrane w ten sposób pieniądze w kwocie 800 

zł wpłaciliśmy na konto „Iskierki”. 



 



W ramach „Dni ciepła rodzinnego” nasze starszaki 

przedstawiły księdzu proboszczowi, Pani katechetce 

i swoim rodzinom Jasełka, a potem podzieliły się ze 

wszystkimi opłatkiem składając życzenia świąteczne. 

Spędziliśmy razem miłe popołudnie przy poczęstunku 

w serdecznej, świątecznej atmosferze. 





 

Następnego dnia Jasełka przedstawiliśmy 

zaproszonym do nas dzieciom ze świetlicy CARITAS 

przy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 22.  

W styczniu nastąpiły „Kolorowe dni” a następnie 

„Pachnące dni”. I tym razem rodzice i dzieci ruszyli z 

pomocą. Zebraliśmy nie tylko kredki, plastelinę,  

farby, pisaki, bloki ale także puzzle, gry edukacyjne 

dla dzieci oraz kolorowe książeczki. Nie zabrakło też 

środków czystości. Produkty z obu zbiórek 

przekazaliśmy świetlicy CARITAS mieszczącej się 

obok naszego przedszkola, co wywołało uśmiech na 

twarzach pracujących tam pań i odwiedzających je 

dzieci. 

  



PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOŚCI 

16.EDYCJA 

PROTOKÓŁ ZBIÓRKI ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH 

W ramach akcji PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOSCI –SZCZECIŃSKIE SZKOŁY POTRZEBUJĄCYM  

podczas trwania KOLOROWYCH DNI 

 

w  Przedszkolu Publicznym nr 64 w Szczecinie 

( 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Artykuły papiernicze Liczba sztuk 

Długopisy czerwone 63 

Pisaki 4 kpl. 

Kredki  woskowe 8 kpl. 

Ołówki 4 

Zeszyty - 

Bloki rysunkowe 3 

Bloki techniczne 1 

Plastelina i modelina 1 kpl. 

Klej 1 

Przybory szkolne: nożyczki, linijki - 

Inne: 
Kredki ołówkowe 
Pędzelki 
Farby plakatowe 
Farby akwarelowe 
Blok z kartkami w kratkę 
Komplet koszulek 
Kolorowanki 
Kwadraty do orgiami 
Puzzle 
Gry 
Książki dla dzieci 
Gazetki dla dzieci 
Gumki do ołówków 

 
4 kpl. 
5 szt. 
2 kpl. 
2 kpl. 
1 szt. 
4 kpl. 
4 szt. 
1 kpl. 
8 szt. 
5 szt. 
8 szt. 

10 szt. 
4 szt. 

                                                                                                                                    Razem    117 szt., 26 kpl. 

 

Artykuły zostały przekazane świetlicy CARITAS  przy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 22. 

 

Beata Bojkowska-Gałaj 

Podpis szkolnego koordynatora Iskierki Radości                    



PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOŚCI 

16.EDYCJA 

PROTOKÓŁ ZBIÓRKI ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 

W ramach akcji PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOSCI podczas trwania 

PACHNĄCYCH DNI 

w  Przedszkolu Publicznym nr 64 w Szczecinie 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Środki czystości Liczba sztuk 

Mydło w płynie 5  

Żel do kąpieli  - 

Pasata do zębów  1 

Szampon 3 

Proszek do prania 2 

Płyn do prania - 

Chusteczki higieniczne - 

Ręczniki papierowe 4 

Papier toaletowy - 

Płyn do mycia naczyń 4 

Inne: 
Płyn do mycia podłóg, ścian i glazury 
Środek do czyszczenia toalet 
Płyn do płukania tkanin 
Mydło w kostce 
Szczoteczka do zębów 
Kubek do płukania zębów 
Olejek pielęgnacyjny dla niemowląt 

 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 

                                                                                                             Razem                    29 

 

Artykuły zostały przekazane świetlicy CARITAS  przy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 22. 

 

 

 

Beata Bojkowska-Gałaj 

Podpis szkolnego koordynatora Iskierki Radości                    

  



 



Eko-dni mamy od kilku lat przez cały rok szkolny – 

uczymy dzieci ekologicznych postaw, dbania o nasze 

środowisko, segregacji odpadów a także zbieramy 

nakrętki plastikowe i przekazujemy je do 

Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem 

Downa ISKIERKA. 

Udział w akcji „Iskierka Radości” był dla nas nowym, 

ciekawym doświadczeniem i rozbudził nasze apetyty 

na pomaganie innym. Mamy nadzieję, że w przyszłym 

roku nasze działania będą jeszcze bardziej owocne. 

      Koordynator akcji w PP 64 

       Beata Bojkowska-Gałaj 


