
SPRAWOZDANIE z akcji charytatywnej „ISKIERKA RADOŚCI”  
przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie rok 2016/2017 

 
 

Sprawozdanie dotyczy akcji charytatywnej „Podaruj dzieciom iskierka radości – szczecińskie szkoły 

potrzebującym” przeprowadzonej w dniach 26 XI 2016 – 27 I 2017 r. na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21. 

Nad przeprowadzeniem już 16. edycji inicjatywy Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinie na terenie Zespołu Szkół 

Nr 2 czuwała młodzież klasy 3b Gimnazjum nr 24 pod opieką p. Marzeny Danowskiej i p. Elżbiety 

Rutkowskiej przy współpracy p. Pedagog Anety Krawiec. 

Po zapoznaniu się z celem akcji i dotychczasowymi działaniami siedmiu uczniów kl. 3 b dobrowolnie 

opracowało harmonogram działań i podjęło działania propagujące akcję na terenie szkoły. 

Podczas inauguracji „Iskierki radości” 26 XI 2016 r. w Galerii Kaskada Zespół Szkół Nr 2 reprezentowała 

uczennica klasy trzeciej Gimnazjum Nr 24 Aleksandra Rosińska.  

Opiekun p. Marzena Danowska wykonała prezentację multimedialną promującą, informującą i zachęcającą 

do włączenia się w akcję innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Prezentacja wraz 

z zaproszeniem została zamieszczona na stronie internetowej szkoły: 

http://zs2.szczecin.pl/technikum/aktualnosci/Iskierka-Radosci_1193 oraz na Facebooku 

https://www.facebook.com/ZS2Szczecin/. Była również wyświetlona wybranym klasom na godzinie 

wychowawczej oraz na religii. Dyrekcja szkoły wydrukowała potrzebną ilość plakatów, które przez osoby 

uczestniczące w projekcie zostały umieszczone w różnych budynkach i na różnych piętrach szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2. W pracach wpierała nas nauczycielka plastyki, zajęć 

technicznych i artystycznych p. Elżbieta Rutkowska. 

 

Młodzież samodzielnie i własnoręcznie wykonała plakaty dotyczące „Słodkich dni” oraz przez radiowęzeł 

zaprosiła pozostałych uczniów do przyłączenia się do akcji. Podczas jej trwania również w ten sposób 

przekazywano uczniom wszelkie niezbędne informacje. Dwa razy w tygodniu sami piekli i sprzedawali 

rówieśnikom i pracownikom szkoły ciasta. Klasy samodzielnie prowadziły zbiórki pieniężne do „Puszek 

iskierkowych”. Prowadzili też kampanię informacyjną wśród rodziców podczas zebrania.  Potem wspólnie 

kilka razy przeliczaliśmy zebrane środki. W wyniku tych działań młodzież pozyskała 477 zł 97 gr. Pieniądze 

te zostały przelane na konto organizatorów akcji 03 lutego br., a w załączniku nr 1 przedstawiona zostaje 

kopia dokumentu nadania. Na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy od kilkuletniego już udziału 

młodzieży naszego Zespołu Szkół udało się nam zebrać tak dużą kwotę – zważywszy na ubogość 

środowiska lokalnego.  

http://zs2.szczecin.pl/technikum/aktualnosci/Iskierka-Radosci_1193
https://www.facebook.com/ZS2Szczecin/


    

Wolontariusze zorganizowali „Kolorowe dni”, a podczas ich trwania zbiórkę przyborów szkolnych, artykułów 

papierniczych i maskotek.  W jej wyniku zebrano 13 sztuk artykułów. Potwierdza to protokół zbiórki 

załączony do sprawozdania (załącznik nr 2). Artykuły te po przeliczeniu i zapakowaniu zostały przekazane 

CARITAS przy parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP, Pl. Kościelny 2 w Szczecinie. Będą 

stanowiły między innymi zawartość paczek przygotowywanych na Święta Wielkanocne dla ubogich rodzin 

parafii. Są zarazem wsparciem mieszkańców lokalnego środowiska.  Protokół przekazania potwierdzony 

przez ww. instytucję stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania (załącznik nr 3).  

19 stycznia br. podczas godziny wychowawczej przeprowadzono szkolenie pn. „Stres pod kontrolą” w 

ramach higieny pracy, nauki, umysłu. Podejmowano temat wolontariatu i obszarów zaangażowania 

uczniów. Odbywały się kilkakrotne wyjścia do kina Helios na serię „Kino na temat”. Filmy miały temat 

uwikłania w sieci internetowej, wpływu środowiska na podejmowanie decyzji oraz troski i opieki nad 

osobami będącymi długie lata w śpiączce w śpiączce. 

W „Pachnącym tygodniu” zostały zebrane kosmetyki, środki czystości wg załączonego protokołu zbiórki 

(załącznik nr 4). W tym czasie zebrano 24 sztuki artykułów. Zostały one również przekazane do ww. 

CARITAS z przeznaczeniem jw. Protokół przekazania potwierdzony przez ww. instytucję stanowi załącznik 

do niniejszego sprawozdania (załącznik nr 5). 

Odbywa się tez stała segregacja śmieci poprzez ustawienie na klatkach schodowych odpowiednio 

oznaczonych koszy. Trwa nadal zbieranie plastikowych nakrętek. Młodzież technikum z uwagi na profil 

uczestniczyła w warsztatach oraz lekcjach zawodowych promujących ochronę środowiska. Działa również 

Szkolny Klub Sportowy „Juvenia” promujący sport: piłkę ręczną i nożną oraz siatkówkę. Wszelkie sukcesy i 

osiągnięcia sa promowane na stronie internetowej szkoły: http://zs2.szczecin.pl  

Dla podkreślenia „Dni ciepła rodzinnego” odbyły się wigilie klasowe i wspólne kolędowanie celem 

pielęgnowania tradycji. Akcja objęła również obchodni Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie samodzielnie 

przygotowali biżuterię i loga szkoły wypalane na desce. 

 

Sprawozdanie sporządziła: 

Marzena Danowska 

Koordynator Iskierki radości w Zespole Szkół Nr 2 

w Szczecinie 

 

Szczecin, dnia 06 lutego 2017 r. 

http://zs2.szczecin.pl/

