
SPRAWOZDANIE Z 16 EDYCJI AKCJI CHARYTATYWNEJ „PODARUJ 

 DZIECIOM ISKIERKĘ RADOŚCI – SZCZECIŃSKIE SZKOŁY  

POTRZEBUJĄCYM” 

PROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 67 

W SZCZECINIE 

 

         Nasza przygoda z „Iskierką Radości” rozpoczęła się w tym roku szkolnym po raz 

pierwszy. 26.11.2016 r. przedszkolny zespół taneczny „Iskierki” ( działający od 25 lat 

– czy to przypadek ta nazwa?) wystąpił podczas inauguracji na scenie w Galerii 

„Kaskada”. Dłuuuuuugo czekaliśmy na nasz występ ( było „malutkie opóźnienie”), ale 

w końcu „Iskierki” zatańczyły ku uciesze rodziców i bawiły się doskonale, a ja 

wylicytowałam „Chatkę z piernika”, która zjadłam z rodzinką – było pysznie. 

         

  

 

        



       Pierwsze „Iskierkowe Dni” były słodkie. 6.12.2016 r. zorganizowaliśmy  

w przedszkolu sprzedaż ciast upieczonych przez rodziców naszych podopiecznych 

oraz nauczycielki z przedszkola. Ze sprzedaży słodkich wypieków uzyskaliśmy kwotę 

650 złotych. Ja też kupiłam i trochę przytyłam – niestety, ale dla dzieciaków warto!  

Było naprawdę smacznie! 

  

 

 



       7.12 kolejna akcja – „Kiermasz ozdób świątecznych” wykonanych przez dzieci, 

rodziców oraz pracowników przedszkola. Papierowe choinki, bombki, świeczniki, 

świerkowe stroiki i wiele, wiele innych ozdób  sprzedaliśmy za 700 złotych.  

 

 

 

 



Podsumowując – na  „iskierkowe”  konto wysłaliśmy kwotę 1350 zł. 

       W dniach 16 – 20.01.2017 r. rozpoczęły się w „Stokrotce”, tak ma na imię nasze 

przedszkole – „Kolorowe Dni”. Dzieciaki przyniosły zabawki, maskotki, książeczki, 

gry i puzzle oraz artykuły papiernicze w ilości około 100 sztuk. 

       Następne „Iskierkowe Dni” były pachnące (23 – 27.01.2017 r.). Pozyskaliśmy 

od rodziców i dzieci 67 sztuk środków czystości.  

Zebrane artykuły  zostały zawiezione do Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Hożej, a 

następnie przekazane do Domu Dziecka w Policach oraz Domu Samotnej Matki. 

Dziękuję dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkola za udzielone wsparcie  

i pomoc.  

                                                                                        Koordynator Iskierki Radości  

                                                                                               Beata Niemyjska 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9……………………………………………. 

(nazwa placówki) 

Artykuły papiernicze Liczba sztuk 

Długopisy ------ 

Pisaki ------ 

Kredki 2 op. 

Ołówki ------ 

Zeszyty 17 

Bloki rysunkowe 3 

Bloki techniczne ------ 

Plastelina i modelina ------ 

Klej 1 x 0,5 l 

Przybory szkolne: nożyczki, linijki 2 

Inne: 
Puzzle 
Gry edukacyjne 
Książki  
Zabawki 
Maskotki 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 
6 

30 
6 

30 

                                                                                                        Razem                         109 

 

 

…….Beata Niemyjska.……………… 

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 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9 ……………………………………………… 

(nazwa placówki) 

Środki czystości Liczba sztuk 

Mydło w płynie 15 

Żel do kąpieli  5 

Pasta do zębów  18 

Szampon 1 

Proszek do prania 1 

Płyn do prania  4 

Chusteczki higieniczne 4 

Ręczniki papierowe 1 

Papier toaletowy ------ 

Płyn do mycia naczyń 4 

Inne: 
Płyn do mycia łazienek  
Worki na śmieci  
Chusteczki nawilżane 
Płyn do płukania 
Płyn do usuwania kamieni z rur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
1 
6 
3 
1 

                                                                                                         Razem                      67  

 

 

……Beata Niemyjska..…………… 

Podpis szkolnego koordynatora Iskierki Radości                    

 

 

 



 

 

 


