
            Sprawozdanie z działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 48 

w Szczecinie w ramach akcji ,,Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości- Szczecińskie 

Szkoły Potrzebującym” w roku szkolnym 2016/2017 
                                

            ,,  Człowiek jest  wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, 

                   nie przez to ,co ma, lecz przez to,  czym dzieli się z innymi.”     

                                                                                                       Jan Paweł II 

 

         W tym roku  szkolnym nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do działań  

w ramach akcji,, Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie Szkoły 

Potrzebującym.” Cieszymy się, że ponownie dołączyliśmy do całej rzeszy ludzi dobrej 

woli, którzy pomagają innym i  promują zdrowy styl życia. Nasi uczniowie chętnie 

uczestniczą w akcjach charytatywnych, a także biorą udział w kwestach, zbiórkach  oraz 

organizują pomoc potrzebującym.  

Początek działań tegorocznej,, Iskierki…” rozpoczęliśmy od zamieszczenia informacji 

na stronie internetowej szkoły dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Wychowawcy  ustalili z klasami zakres pomocy i określili udział dzieci w 

 ,, Iskierkowych Dniach”. Wykonane plakaty przypominały o terminach kolejnych 

akcji.  

 26 listopada 2016r. wzięliśmy udział w Inauguracji, która miała miejsce  w Galerii  

,, Kaskada”. Rozpoczęcie akcji odbyło się z przedstawicielami wielu szczecińskich 

szkół i w obecności zaproszonych gości.  

Na ,, iskierkowe” stoiska trafiło wiele lampionów,  kart świątecznych i innych ozdób 

wykonanych przez naszych uczniów na lekcjach plastyki z Panią Ewą Mazurkiewicz   

( klasy 4 -6) i Panią Ewą Terebus ( klasy młodsze).  Bardzo dużo gadżetów 

otrzymaliśmy od naszych Rodziców- były to kubki, smycze, długopisy, notesy, 

kalendarze, ołówki, książeczki, zabawki, pluszaki, koszulki.  

Podobnie jak w roku ubiegłym na licytację przekazaliśmy bombkę z autografem 

wybitnego polskiego pianisty Waldemara Malickiego. 

 

       
 

    



 
  

O godzinie 11.00 zgodnie z harmonogramem występów pojawił się na scenie nasz 

szkolny Zespól  Pieśni i Tańca ,, Szczecinianie” kierowany przez Panią Ewę Ott- 

Kamińską. Występ wypadł znakomicie -zaśpiewano kilka ludowych pieśni przy 

akompaniamencie akordeonisty Pana Kamińskiego, tańcząc wspólnie i zbierając 

gromkie, zasłużone brawa.  

 

         
 

    
 

      

    
                                                                                                                                                                                        

        Na telebimie można było zobaczyć prezentację SP 48 przygotowaną przez Panią 

Annę Rakowską. 

W czasie trwania ,, Iskierki” w szkole największą popularnością cieszyły się Słodkie 

Dni i Kiermasze ze zdrową żywnością. 

Chętni uczniowie z poszczególnych klas sprzedawali przepyszne ciasta, drobne 

ciasteczka własnego wypieku , cukierki i inne smakołyki.  



 

       
 

Sporym zainteresowaniem cieszyły się kanapki, sałatki oraz owocowe szaszłyki, 

wyciskane soki i koktajle. 

                  

 

                 
 

             
 

                 
 

         Najbardziej aktywne klasy to 5a -wychowawca p. Małgorzata Żełudziewicz, 5b- 

wychowawca p. Katarzyna Sołtykiewicz, 5d- wychowawca p. Małgorzata Roszak, 6d-  

wychowawca p. Zenona Mazur oraz młodsze klasy i dzieci z Klubu ,, Wiewiórka”. 

 



        
 

        
 

        
 

        

       
 



     
 

       
 

,,Iskierka” rozpaliła wiele serc, dlatego w sumie zebraliśmy  1800 zł  i cały dochód 

został wpłacony na konto akcji.  

 

       
 

     
 

         
 

Nasze szkolne koła  w ramach akcji przygotowywały plakaty o zdrowym  odżywianiu, 

piramidzie żywności, ogłosiły też konkurs na wiersz o tematyce zdrowotnej. Szkoła 

kolejny rok uczestniczy w prozdrowotnym Projekcie Unijnym,, Owoce w szkole” dla 

klas I – III oraz w tym roku po raz pierwszy w ogólnopolskiej akcji,, Chroń dziecięce 

uśmiechy”. W ramach współpracy z Zarządem Okręgowym PCK zaproponowano 

naszym dzieciom przeglądy stomatologiczne w sześciu mobilnych gabinetach 



postawionych w sali gimnastycznej, które przeprowadzili doświadczeni lekarze, 

specjaliści  z zakresu stomatologii dziecięcej.  

 

      
 

     
  

Po przeglądzie każde dziecko otrzymało kartę  z informacją o stanie uzębienia wraz z 

zaleceniami do dalszego leczenia oraz  zestaw upominkowy. 

 

 
Dni Ciepła Rodzinnego to szczególny czas, w którym magia  Świąt Bożego Narodzenia 

wyzwala w nas pragnienie bycia lepszymi. Tą dobrocią zapragnęli podzielić się  

uczniowie  z klas I - VI wraz ze swoimi Wychowawcami. Dzięki ogromnemu wsparciu 

Rodziców  zostały przygotowane wspaniałe paczki świąteczne dzieci w ramach akcji  

,, I ty możesz zostać św. Mikołajem”. Były w nich słodycze, zabawki, ubranka. 

Oddzielnie przygotowaliśmy dla potrzebujących rodzin paczki ze środkami 

higienicznymi. 

 

       
 



     
 

   
 

 

W piękną słoneczną niedzielę 11 grudnia 2016r. uczniowie ze Szkolnego Koła 

,,Wiewiórka” uczestniczyli w akcji MOTOMIKOŁAJE 2016. Wraz z Mikołajami dzieci 

rozdawały podopiecznym świetlic środowiskowych TPD w Szacku gmina Dobrzany 

paczki z prezentami, słodyczami oraz odzież, książki i zabawki. Reakcje dzieci były nie 

do opisania, atmosfera – fantastyczna, cel- szczytny, a wrażenia– niezapomniane. 

 

      
 

     
 

Wszystkim wspaniałym darczyńcom złożyliśmy serdeczne podziękowania  za okazane 

serce i zaangażowanie.   

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie ,, Mój niepełnosprawny kolega, 

moja niepełnosprawna koleżanka”, za który otrzymaliśmy imienne wyróżnienie oraz 

podziękowanie dla szkoły za liczny udział w Konkursie.  W trosce o zdrowie innych 



uczyliśmy się udzielania pierwszej pomocy. Najpierw lekcji udzielali ratownicy 

medyczni. 

 

      
 

 
   

Później korzystaliśmy z pomocy pracowników ambulansu medycznego. 

 

     
Uczniowie ze starszych klas uczyli młodszych. Nauka nie poszła w las…  . 

  

        
 

W naszej szkole zbieraliśmy pieniądze dla potrzebujących rodzin w ramach akcji  



,, Góra srebra” . W klasach 0 – 6 zebraliśmy 620 złotych, które przekazaliśmy 

najbardziej potrzebującym. 

 

      
  

Myśląc o potrzebach innych nasi uczniowie uczestniczyli w kwestach ulicznych  

 

      
 

     
 

 Eko-Dni są realizowane w naszej szkole w ciągu całego roku szkolnego, ale tym razem 

postaraliśmy się promować je w większym stopniu  w czasie trwania ,, Iskierki…”. 

Uczniowie wykonywali plakaty na temat selektywnej zbiórki odpadów, zbiórki płyt 

DVD i CD oraz baterii.  Tradycyjnie nasza szkoła zbiera makulaturę  i nakrętki.  

Prowadzimy zbiórkę nakrętek na wózek inwalidzki dla podopiecznych dla 

Stowarzyszenia ,, Iskierka”. Uzbieraliśmy do tej pory dużą ilość plastikowych nakrętek,  

które mogą pomóc potrzebującym.  



 

        
 

 

    Na lekcjach przyrody Panie nauczycielki przeprowadzały cykl zajęć na temat 

alternatywnych źródeł energii, ochrony środowiska ( segregacji odpadów, oszczędzania 

wody i energii elektrycznej).   

 W ramach ostatnich ,, Iskierkowych” akcji, czyli Pachnących  i Kolorowych Dni 

przeprowadziliśmy zbiórkę środków higienicznych i chemicznych.  

 

             
 Wszystkie zgromadzone środki , dzięki uprzejmości rodziców, zostały przekazane  

dzieciom z Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Towarzystwa 

Salezjańskiego. 

 

       
 



       Akcja  pokazała wrażliwe serca naszych dzieci  i dorosłych oraz wymierne korzyści 

w postaci zebranych pieniędzy  i środków. Przywołała również uśmiech na twarzach 

obdarowanych dzieci i za to serdecznie dziękujemy!  

 

                                   ,, Iskierkowe” Pozdrowienia dla Organizatorów Akcji  

                                             od Uczniów, Rodziców i Nauczycieli SP 48 

 

                                                                Koordynatorzy akcji: 

                                                        Zenona Mazur, Dorota Dybińska 

 

 

 

                                   

 

 

                           

 

 

 

 

 

 


