
Uwaga !!! 
Nasza szkoła ponownie przystąpiła do Akcji Charytatywnej 

„Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości” 

 
 

W ramach akcji przewidujemy następujące atrakcje: 

 

1 grudnia 2012 roku Wielka Inauguracja akcji w Galerii Kaskada 

 Prezentacja ZSŁ – występ taneczny (odpowiedzialny pan Marek Gogolewski) 

 Loteria Fantowa (do 7 listopada 2012 r. można będzie przekazywać przedmioty przeznaczone na loterię 

fantową do pani Natalii Kłosowskiej) 

 Licytacja cennych fantów 

 Kiermasze świąteczne 

 i wiele innych atrakcji 

 

3 – 14 grudnia 2012 roku – Słodkie Dni 
 6 grudnia - sprzedaż uczniowskich wyrobów cukierniczych (odpowiedzialny SU) 

 Konkurs cukierniczy  

 Mecz nauczyciele kontra uczniowie (wstęp za słodycze) 

 

17 grudnia 2012 roku– 11 stycznia 2013 roku – Dni Ciepła Rodzinnego 
 Serduszkowa Paczka (każda klasa przygotowuje świąteczne paczki dla dzieci z domu dziecka oraz paczki dla 

samotnych emerytów naszej szkoły; paczki można dostarczyć wychowawcom do 18 grudnia 2012 roku) 

 Sprzedaż kartek świątecznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Barbary 

Zadrozińskiej  

 Kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej (odpowiedzialna - pani Elżbieta Szczupak) 

 Odwiedziny samotnych w Domu Pomocy Społecznej oraz emerytów naszej szkoły (odpowiedzialne panie 

Anna Górska oraz Natalia Kłosowska) 

 Wigilia dla emerytów naszej szkoły 

 

14  – 25 stycznia 2013 roku – Eko-Dni 
 Zbiórka baterii 

 Zbiórka makulatury 

 Zbiórka puszek 

 Już od dzisiaj zebrane surowce wtórne można dostarczać na portiernię (odpowiedzialne – 

panie Hanna Sokołowska oraz Ela Kopka) 

 

11 – 15 lutego 2013 roku – Kolorowe Dni 
 Zbiórka artykułów papierniczych (artykuły można przynosić wychowawcom klas do 15 lutego 2013 r.) - dla 

najhojniejszego darczyńcy przewidziana nagroda 

 Wystawa prac plastycznych uczniów ZSŁ 

 FOTOGALERIA- prezentacja zdjęć wykonanych przez uczniów naszej szkoły (przewidziany konkurs na 

najlepsze zdjęcie) – zdjęcia można dostarczać paniom: Natalii Kłosowskiej i Izabeli Szczęsnej-Hajdas 

 

18 lutego – 1 marca 2013 roku – Pachnące Dni 
 Zbiórka środków czystości (artykuły można przynosić wychowawcom klas do 1 marca 2013 r.) - dla 

najhojniejszego darczyńcy przewidziana nagroda 

 

18 marca 2013 r. 

Wielki Finał Akcji Charytatywnej „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości” 

 
Propozycje innych działań lub uwagi do już zaplanowanych  

prosimy zgłaszać do koordynatora akcji – pani Natalii Kłosowskiej. 


