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POWIATOWY ZESPÓŁ  

SZKÓŁ

84-240 Reda ul. Łąkowa 36/38

• Dyrektor szkoły -Dorota Klimowicz-Nowicka

• Koordynator projektu- Beata Bogalecka

• Liczba uczniów biorących udział w realizacji zadań: 

500 z klas I, II, III Liceum Ogólnokształcącego   oraz klasy  I, II, 
III, IV Technikum
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Wykaz przeprowadzonych 

zadań
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ZREALIZOWANE ZADANIA
1.   Edukacja dorosłych:

A. Zorganizowano Radę Pedagogiczną poświęconą
tematowi ,, Robię porządek z odpadami” 

- wprowadzono w tematykę projektu, wskazano zadania do 

wykonania i terminarz. Przedstawiono wstępny przydział   

czynności wychowawcom klas

B. W szkole przeprowadzono eko-wywiadówkę z  

rodzicami 

- przedstawiono założenia projektu 

C. W szkole zorganizowano happening ekologiczny 

- podczas, którego głoszono hasła dotyczące segregacji i 

wykorzystywania odpadów                                    

D. Szkolny koordynator aktywnie uczestniczy w programie 
edukacyjnym ,, Szkoła dla środowiska”
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1.A-Rada pedagogiczna 

poświęcona projektowi

A. Podczas posiedzenia Rady pedagogicznej nauczycieli 
uczniowie zaprezentowali przygotowaną przez siebie 
prezentację dotyczącą tematyki projektu.

• Cel: zapoznanie Rady Pedagogicznej z zadaniami 
projektowymi



1 B. Eko-wywiadówka z 

rodzicami

Podczas zebrań z Rodzicami przeprowadzono spotkania 
informacyjne dotyczące projektu oraz poruszono problem ,, 
Bezpiecznego palenia w piecu”-17 września 2018

Cel: przedstawienie rodzicom załozeń projektu.

Akcja informacyjna dla rodziców w związku z realizacją projektu-robię porządek z odpadami



1C – szkolny Happening 

poświęcony projektowi

• W związku z realizacją projektu na terenie szkoły 
przeprowadzono happening tematyczny o 
wykorzystaniu i segregacji odpadami

• Cel: umiejętność wspólnej zabawy tematycznej i 
dostrzeżenie problemu odpadów

Najlepsze przedstawienie z wykorzystaniem odzieży z odpadów



1 C – Szkolne happeningi 

poświęcone projektowi

Przynieś owoc do 
szkoły
-nie wyrzucaj.

happeningowa- segreguj odpadyAkcja

Głosujemy na najlepsze prace z 
odpadów

Cel: rozwijanie umiejętności 
zagospodarowywania odpadów



1C- Zdjęcia z wykonanych 

zadań 

Przynieś owoc , warzywo do szkoły-nie wyrzucaj-segreguj
Cel: gospodarowania nadwyżkowym jedzeniem
umiejętność



2. ,, ZIELONA  SZKOŁA’’  

A. Na terenie szkoły zoorganizowano
warsztaty   
dotyczące wykorzystywania odpadów 

B. Zorganizowano zajęcia terenowe poza          
terenem szkoły

C. Warsztaty organizowane przez KZG ,, 
Dolina      Redy i Chylonki” i  Wydział  

Biologii UG



2. A -Zdjęcia z wykonanych zadań

A- na terenie szkoły przeprowadzano  

kilkukrotnie zajęcia warsztatowe z  

wykorzystaniem odpadów i ich  

porządkowaniem.

Cel: rozwijanie umiejętności wykorzystania odpadów



2. B. Warsztaty terenowe na 

terenie przyszkolnym i nie 

tylko-wycieczka
• W ramach projektu zorganizowano wycieczkę do 

Warszawy poświęconą zagospodarowywaniu odpadów z 
wykorzystaniem w projektowaniu terenów zielonych-
Technik Architektury Krajobrazu. Ponadto zadbano o 
teren przyszkolny.Cel: poszerzanie wiedzy dotyczącej 
wykorzystania segregacji odpadów



2.A. Warsztaty na terenie 

szkoły
Uczniowie z zawodu Technik Architektury Krajobrazu-
bardzo aktywnie włączyli w realizację projektu. W swojej 
pracy wykorzystywali odpady. Cel: rozwijanie 
zainteresowań i wykorzystywanie odpadów 



2.A –warsztaty tematyczne 

na terenie szkoły

W szkole odbyły się różnorodne 
warsztaty Tematyczne spójne z 
projektem.  Cel: rozwijanie 
zainteresowań o segregacji odpadów



2 B. Zajęcia terenowe poza 

szkołą
• W naszej szkole działa prężnie koło fotograficzne i 

cyklistów. Uczniowie poszukują miejsc tematyczne 
związanych z projektem.Cel: poszukiwanie 
informacji w środowisku przyrodniczym



2.C-warsztaty 

zorganizowane przez UG
• Warsztaty organizowane przez KZG zostaną

zrealizowane w maju nt.,,Bliżej Europy-nowoczesne 
gospodarowanie.

• Na terenie Wydziału Biologii Zorganizowano warsztaty 
tematyczne,, Gra w zielone-co wiemy o wpływie śmieci 
na środowisko”

• Cel: poszerzanie wiedzy o polimerach i odpadach i wpływie na 
środowisko



3.    TEMATYCZNY MIESIĄC    
EKOLOGICZNY

A. Spotkanie na terenie szkoły ze specjalistą

dotyczącą projektu
B. Szkolne przedstawienie ekologiczne
C. Debata szkolna dotycząca projektu
D. Olimpiada i Konkurs dotyczący projektu
E. Gazetka szkolna poświęcona projektowi
F. Gablota tematyczna
G. Konkurs na pomoce wykonane z odpadów
H. Wykonywanie terenów zieleni w  szkole z 

wykorzystaniem odpadów 



3.    TEMATYCZNY MIESIĄC     

EKOLOGICZNY

I. Zbiórka telefonów komórkowych 600szt

J. Konkurs E.E-Lider E.E- zbiórka       

elektroodpadów
K. Konkurs Wiedzy Pożarniczej



3.A- tematyczny miesiąc -
spotkanie ze specjalistą

A. Na terenie szkoły zorganizowaliśmy spotkanie 

z Prof. Janik I Politechniki Gdańskiej na  

temat,, Polimery wokół nas”

Cel: Poznanie rodzajów i zastosowań polimerów



3.B.-szkolne przedstawienie 

ekologiczne

• W październiku zorganizowaliśmy przedstawienie z 
wykorzystaniem różnych odpadów na temat jak kiedyś
wyglądała segregacja śmieci. 

• CEL: Propagowanie wiedzy o segregowaniu odpadów



3.C. Szkolna debata i poza ,, 

Robię porządek z odpadami”

• 21 marca w naszej szkoły zorganizowana została debata 

nt.,, Robię porządek z odpadami.”
• 18 października odbyła się w Wejherowie debata 

samorządów szkolnych powiatu,, Zmień komórkę na 
zdrwie”      Cel: Szerzenie wiedzy dotyczącej projektu



3.D. Olimpiady i Konkursy 

ekologiczne

W ramach realizowanego projektu uczniowie naszej szkoły 
brali aktywny udział w konkursach ekologicznych 
związanych z realizowanym projektem.   

Cel: rozwijanie zainteresowań ekologicznych



3.E.-gazetka szkolna 

poświęcona projektowi

W związku ze zbliżającym się w 21 

kwietnia Dnia Ziemi została w 

naszej szkole wydana gazetka 

okolicznościowa. Odbiór był bardzo 

pozytywny. Celem było zwrócenie 

uwagi na segregację odpadów.



3.F.- GABLOTA 

TEMATYCZNA
• W naszej szkole systematycznie uczniowie 

poszczególnych klas wykonują gazetki tematycznie,, 
Robię porządek z odpadami”-na jej tle zwycięzcy eko-
postanowień. Celem było uwrażliwienie uczniów na 
segregowanie odpadów



3.G-konkurs na pomoce 

wykonane z odpadów
• W ramach różnych przedmiotów okazało się, że 

pomysłowość uczniów wykorzystujących różne 

opady jest ogromna. Celem była umiejętność
wykorzystania różnych odpadów do wykonania 
pomocy. Proszę sami Państwo oceńcie:



3.H. -Wykonywanie terenów zieleni 

w szkole z wykorzystaniem 

odpadów
• W naszej szkole stworzyliśmy kącik zieleni. 

Wykorzystaliśmy różne odpady z gospodarstw 
domowych. Należy podkreślić, że tu najchętniej spędzają
przerwy uczniowie. Celem było utworzenie stref 
wyciszania i zwrócenie uwagi na problem odpadów



3. J- Lider E.E-zbiórka 

elektroodpadów

• W tym roku szkolnym nasza zbiórka 
elektroodpadów praktycznie odbywała się cały 
rok. Największe jednak napiętrzenie odpadów 
przypadło na 25 marca. Celem było robienie 
porządku z odpadami i ich zbieranie w jednym 
miejscu skąd zostają odebrane.



3.K. Konkurs Wiedzy 

Pożarniczej

• Podczas zimy straż pożarna często jest 
wzywana do pożarów spowodowanych 
paleniem śmieci. Konkurs miał na celu 
podkreślenie wagi problematyki



3.I- zbiórka telefonów 

komórkowych

• W tym roku szkolnym w ramach projektu Lider 
Lokalnej Ekologii uznaliśmy,, Sprzątanie 
świata” we wrześniu jako,,  Akcja -segregacja” i 
zebraliśmy ponad 600szt. Telefonów 
komórkowych. Celem było uporządkowanie 
swoich domostw ze zużytego sprzętu. Młodzież
uczyła się segregowania



4. Myślę logicznie bo ekologicznie

• Eko-postanowienia ucznia spisane na tablicy 
umieszczonej na korytarzu szkoły i w klasie z kodeksem 
ekologicznym szkoły. 

• Celem było wskazanie właściwego postępowania na co 
dzień każdego z nas.



5. EKOPROJEKTOWANIE 

A. Moja ekologiczna gra planszowa

B. Ekomakieta z surowców wtórnych, 

plakaty o AIDS i pomoce       szkolne

C. Ekologiczny pokaz mody i tematyczne  

konkursy    

na ozdoby świąteczne

D. Pomysł na kącik segregacji



5.A. Ekoprojektowanie-moja 

ekologiczna gra planszowa 

nr1
• W naszej szkole zorganizowano zawody e-

sportu o tematyce segregacji, walka  ze 
śmietnikowym potworem. Cel: wskazanie 
rozwiązań różnej segregacji odpadów



5.A Ekoprojektowanie-moja 

gra planszowa nr 2

• Zorganizowano w szkole dla chętnych grę
Escape Room z planowaniem 
segregowania odpadów. Cel: Uczniowie 
uczyli się organizowania i planowania 
segregacji odpadów



5.B. Ekoprojektowanie –

makieta i plakaty

• Przeprowadziliśmy wiele różnorodnych konkursów z 
wykorzystaniem segregowania

odpadów.1-makieta; 2-plakaty o AIDS;

3-pomoce dydaktyczne. Cel: wykorzystywanie 
posegregowanych odpadów w praktyce



5.C. Ekoprojektowanie-

pokaz mody, ozdoby 

świąteczne
• Wśród wielu konkursów w ramach naszego projektu na 

uwagę zasłużył z rewii mody (filmik)

• 1-praca najwyżej oceniona; 2-ozdoby świąteczne

Cel: włączenie społeczności uczniowskiej w realizację zadań
projektu.



5.D.  

EKOPROJEKTOWANIE

• Pomysł na kącik segregacji odpadów-pomysł 

autorski. Cel: zainteresowanie zakładaniem 

kącików segregacji odpadów w gospodarstwach 
domowych



6. ,, SPORT TO ZDROWIE NIECH 
KAŻDY EKOLOG SIĘ O TYM DOWIE 
A. Szkolny turniej sportowo-ekologiczny klas I i II

Podczas akcji ,, Sprzątanie świata –sportowo i 
ekologicznie” połączono zabawę z rozgrywkami 
klasowymi. Cel: Uczniowie byli integrowani i poznawali 
segregację odpadów na sportowo.



6 a. Sport to zdrowie niech 

każdy się dowie

B. Szkolne ekologiczne kocenie klas I

-tor przeszkód z wykorzystaniem foli odpadowej,

sznurków, starych wiader plastikowych

Cel: wykorzystanie odpadów do organizowania  

zawodów sportowych



7. JESTEŚMY 

MEDIALNI
A. Wydano gazetkę poświęconą projektowi

B. Przeprowadzono na terenie szkoły akcję
ulotkową dotyczącą projektu

C. Zorganizowano wystawę przygotowanych przez 
poszczególne klasy prac na ozdobę świąteczną

D. Wykonano prezentacje medialne na temat 
projektu

E. Przygotowano blog szkolny o tematyce 
projektu



7. a   JESTEŚMY 

MEDIALNI
F. Filmik-,, fotografuję smarfonem”-
filmowanie 

prac warsztatowych dotyczących projektu

G. Facebook szkolny –PZS Reda
H. Strona internetowa szkoły poświęca miejsce  

relacjom z realizacji projektu

I. Relacja radiowa –realizujemy projekt,,Lider

Lokalnej Ekologii’’-szkolny radiowęzeł



7. A. Jesteśmy medialni-

gazetka szkolna

• Dzień Ziemi to zawsze w naszej szkole dzień
ekologów. Z tej okazji Samorząd Szkolny wydał 
gazetkę okolicznościową.

• Cel: Uwrażliwienie i zaproponowanie uczniom 
sposobów na segregację odpadów

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIE 

                                                                           ROBIĘ  PORZĄDEK Z ODPADAMI – 
                                 gazetka szkolna z okazji Dnia Ziemi.  
UCZNIU SEGREGUJ ODPADY                              SAMORZĄD SZKOLNY  
Gazetka z okazji DNIA ZIEMI SAMORZĄD SZKOLNY POWIATOWEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ w REDZI 

 Wybierajmy 

takie, które są pakowane w materiały biodegradowalne lub podlegają 

recyklingowi. 

Pamiętajmy, żeby na wyprawę do sklepu iść z własną torbą 

wielokrotnego użytku. 

Niepotrzebny sprzęt elektroniczny możemy również oddać lub 

sprzedać. Zasada jest prosta – jeżeli czegoś nie potrzebujesz – podaj 

to dalej. 

Niepotrzebne ubrania zawsze możemy oddać komuś, kto ich  

potrzebuje albo przerobić na nowe. 

Najlepiej wybierać opakowania wykonane ze szkła i aluminium. Są 

to materiały, które można przetwarzać nieskończoną ilość razy.  

 

 

 

Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z górą 

śmieci jest ograniczenie ich ilości. Najlepiej zacząć już 

podczas następnej wizyty w sklepie. Ruszając na 



7.B. Jesteśmy medialni-

akcje ulotkowe

• Przeprowadziliśmy w szkole akcję
ulotkową poświęconą projektowi.

• Cel: szerzenie wiedzy dotyczącej 
segregowania odpadów i zwrócenie uwagi 
na sens akcji



7.C.-Jesteśmy medialni-

wystawa prac

• Na terenie naszej szkoły zorganizowano wystawę prac 
wykonanych przez naszych uczniów-ozdoby świąteczne, 
pomoce szkolne wykonane z odpadów

• Cel: wskazanie uczniom problemu segregowania 
odpadów oraz wykorzystania ponownego



7.D. Jesteśmy medialni-

nasze prezentacje 

dotyczące projektu
• Nasi uczniowie przez cały luty i marzec mieli 

zadanie-wykonać prezentację medialną na 
temat ,,Robię porządek z odpadami”

• Podczas debaty każda klasa miała przedstawić
i omówić własny projekt.

• Cel: wskazanie potrzeby segregacji odpadów 



7.E. Jesteśmy medialni-

przygotowywaliśmy blog 

szkolny 
• Nasi uczniowie podjęli się próby stworzenia 

blogu szkolnego dotyczącego tematyki projektu. 
Blog cały czas pracuje.

• Cel: Szerzenie wiedzy dotyczącej robienia 
porządku z odpadami, motywowanie do 
segregowania



7.F. Jesteśmy medialni-

fotografuję smartfonem -

filmuję
• Dzięki urządzeniom medialnym mamy możliwość

utrwalania naszych prac projektowych i wydarzeń jakie 
z realizacją projektu są związane.

Cel: realizujemy projekt, uczymy się korzystać z urządzeń
medialnych



7.G. Jesteśmy medialni-nasz

Facebook

• Bardzo aktywnie na naszym szkolnym 
Facebooku umieszczamy efekty naszej 
działalności w ramach realizowanego projektu

• Cel: Szerzenie informacji na temat segregacji i 
wykorzystywania odpadów



7.H.-Jesteśmy medialni-

strona internetowa naszej 

szkoły
• Bardzo aktywnie realizujemy nasz projekt Lider 

Lokalnej Ekologii i w związku z tym staramy się docierać
do szerszych odbiorców i stąd informacje znajdują swoje 
miejsce na stronie internetowej. 

• Cel: krzewienie wiedzy ekologicznej wśród uczniów, 
rodziców i mieszkańców



7.I. Jesteśmy medialni-

prelekcje w radiowęźle 

• Oczywiście zależy nam na szerokim odbiorcy tematyki 
projektu. Tak więc na przerwach, podczas zebrań z 
rodzicami i dniach otwartych przekazujemy informacje 
dotyczące odpadów.

• Cel: Informowanie społeczności szkolnej o 
aktualnościach dotyczących projektu oraz aktualnych 
zadań do realizacji



8a. ZADANIA WYKONYWANE 

WSPÓLNIE Z KZG ,, DOLINA REDY I 

CHYLONKI”

A. Konkurs plastyczny ,, Duże dzieci nie 

chcą śmieci”- autorski

B. Konkurs fotograficzny,, Obserwujemy 

przyrodę”

C. Konkurs ,, Mała nakrętka-duży problem”

D. Konkurs pt.,,Ekspert E.E-czyli w trosce o 

środowisko”



8.A. Zadania przy 

współudziale KZG-konkurs 

plastyczny
• W ramach projektu nasi uczniowie jako starsi uznali, 

że ich plakaty trochę poważniejsze tematycznie także 
będą z odpadów.

• Cel: uaktywnianie uczniów w różnych obszarach 
uzdolnień



8.B. Zadania KZG-Konkurs 

fotograficzny

• W szkole przeprowadzono konkurs fotograficzny,, 
Obserwuj przyrodę”.

• Prace uczniów spodobały się naszej społeczności

• Cel: Uchwycenie w kadrze piękna przyrody, 
uwrażliwienie na potrzebę ochrony



8.C. Zadania KZG-Mała 

nakrętka….

• W szkole nasi uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w 
zbiórkę nakrętek. W sumie zebraliśmy 12 worków.

• Cel: Pozyskiwanie odpadów-nakrętek z własnych 
gospodarstw domowych, sposobem na racjonalne 
gospodarowanie odpadami



8.D. Zadania-KZG- Lider E.E.

• W tym roku szkolnym spięliśmy się mocno z akcją
szerzenia informacji o zbiórce elektroodpadów. Do 
akcji włączyła się społeczność uczniowska bardzo 
aktywnie.

• Cel: zebranie niepotrzebnego i zepsutego sprzętu 
czyli zrobienie porządku z odpadami



9.Podsumowanie projektu-apel na 

terenie szkoły

• Realizacja projektu Lider Lokalnej Ekologii dobiegła 
końca. Dlatego  w dniu 26 kwietnia wyróżniliśmy 
najaktywniejszych naszych uczniów wręczając torby i 
gadżety Komunalnego Związku Gmin Redy i Chylonki.

• Cel: Uhonorowanie trudu i zaangażowania uczniów w 
realizację projektu.



SLAJD KOŃCOWY

• Materiały źródłowe:

1.Materiały dydaktyczne Związku w tym: 
zeszyty, plakaty, filmiki

2.Informacje dydaktyczne strony 
www.planerga.pl

3.Ewa Pyłka Gutowska,, Ekologia z ochroną
środowiska”

4.Henryk Wiśniewski,, Ekologia”

http://www.planerga.pl/


Opracowała  Beata 

Bogalecka


