






Poinformowanie całej społeczności 
uczniowskiej o podjęciu decyzji  
przystąpienia do projektu „Lider 

Lokalnej Ekologii” omówienie zasad 
realizacji projektu oraz przedstawienie 

planu zadań. 
Rozdanie ulotek i pakietów 

informacyjnych dla wszystkich klas.



oraz o konkursach 
ekologicznych prowadzonych 

w szkole i osiągnięciach szkoły 
w poprzednich latach. 

Rozdanie ok. 50 ulotek i innych 
materiałów informacyjnych



Podczas spotkania pan profesor 
M. Biziuk w bardzo interesujący 
i przystępny sposób przedstawił 

uczniom problem  
z zanieczyszczeniem Bałtyku. 

W wykładzie wzięli udział uczniowie 
klasy I, II i III licealnej.



W warsztatach uczestniczyło 38 uczniów z następujących klas: 
III LOS, II A LOS, II B LOS, III K, II HK, I HS, 



Konkurs polegał na wykonaniu flagi Polski z różnych elementów odpadowych –
np. nakrętek, rurek papierowych itp.  Klasy wykazały się nie lada pomysłowością.
Były flagi z opakowań po jajkach, ręczników papierowych, patyczków od lodów 
czy talerzyków jednorazowych. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie.



Uczniowie klas licealnych uczestniczyli w cyklu lekcji o smogu, jego przyczynach 
oraz skutkach dla środowiska i dla naszego zdrowia.

Uczniowie oglądali film pt. „Smog nas zabija”. Rozwiązywali  przygotowane przez 
nauczyciela zadania dotyczące smogu. 



Uczniowie zapoznali się z prezentacją wykonaną 
przez nauczyciela pt. „Dzień czystego powietrza”, 
sami wykonywali plakaty pod hasłem „Co jest   

dobre a co złe dla powietrza?” 



Po obejrzeniu filmu i prezentacji oraz 
zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi 

KZG uczniowie rozwiązywali
zadania, łamigłówki i gry dydaktyczne.



W listopadzie uczniowie klas II licealnych na lekcjach informatyki wykonywali 
ulotki na temat „Nie spalaj odpadów w domowych piecach”, które następnie 
wzięły udział w konkursie a potem zostały wykorzystane w corocznej akcji dla 
uczniów i rodziców.



Rozstrzygnięcie konkursu odbyło 
się podczas

corocznej akcji „Przeciw smogowi” 





Zorganizowana dla uczniów i rodziców, podczas której wykorzystano ulotki wykonane 
przez uczniów kl. II LOS oraz materiały własne i materiały edukacyjne KZG. W sumie rozdano 
ok. 70 szt. różnych materiałów edukacyjnych.



Konkurs zorganizował Samorząd Uczniowski we współpracy z koordynatorem projektu. 
W konkursie uczestniczyli uczniowie wszystkich klas.



Stroiki posłużyły jako dekoracje na szkolnej wigilii, podczas której nastąpiło również 
rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, po bardzo burzliwej naradzie jury, 
bo wszystkie stroiki zasługiwały na wyróżnienie. 



Bardzo ciekawe warsztaty dotyczące polimerów 
w naszym codziennym życiu zaprezentowały nam 
Panie:     dr inż. Ewie Głowińskiej

mgr inż. Kamili Błażek 
z Katedry Technologii Polimerów
Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej



W warsztatach uczestniczyli 
uczniowie klas licealnych II i III. 
Uczniowie oprócz obserwacji mieli 
też możliwość praktycznego 
działania. 



Zwiedzaliśmy też pracownię technologiczną i mieliśmy okazję  zobaczyć maszynę, 
na której studenci PG produkują biodegradowalne sztućce.



Po raz trzynasty nasza szkoła była współorganizatorem konkursu wiedzy ekologicznej dla 
uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W konkursie wzięli udział 
uczniowie z 6 szkół podstawowych i 3 szkół branżowych. Konkurs składał się z części 
teoretycznej – uczniowie w zespołach rozwiązywali różne zadania, oraz części plastycznej –
wykonywali stroik wielkanocny z różnych odpadów. Zadania, które wykonywali uczniowie w 
ramach konkursu były tematycznie związane z tematyką projektu „Lider Lokalnej Ekologii”



W dniu 26.03.2019 w warsztatach uczestniczyło 33 
uczniów  klas licealnych i szkoły branżowej. Podczas 
warsztatów uczniowie dowiedzieli się o sposobach 
odzysku i utylizacji różnych odpadów. 



Z okazji pierwszego dnia wiosny Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs „ Modnie i wygodnie, 
ale ekologicznie” Uczniowie mieli nie lada orzech do zgryzienia, nie dość, że musieli 
wymyśleć swój strój z materiałów do recyklingu to jeszcze samodzielnie go wykonywali, 
co nie zawsze było łatwe☺
Wszystkie projekty zostały zaprezentowane podczas wiosennego pokazu mody. 
Dodatkowym bonusem było odpowiednie przedstawienie swojego „stroju”  



Paweł i Iwona zaprezentowali strój wieczorowy, którym zadadzą szyku na niejednej imprezie. 
Praktyczny i ekologiczny, strój niezniszczalny jak wieczna butelka rozkłada się kilkaset lat. 
Dodatkowo nie musimy martwić się, że się pognieciemy lub pobrudzimy, szczególnie spódnica 
jest odporna na wodę i wszelkie zabrudzenia. Plastikowe, równie niezniszczalne nakrętki ozdobiły 
klasyczny krawat. 

Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się prawdziwy pokaz mody, z prezentacją strojów 
i małym, słodkim przyjęciem a wszystko to w dniu wagarowicza. Uczestnicy zachwycili nas nie 
tylko swoimi pomysłami na element stroju ale przede wszystkim fantastycznymi opisami.

Gdy Ci smutno, gdy Ci źle ubierz gazetę i napnij się.
Papierek tu, papierek tam, gdzie jest jeszcze nie wiem sam.  
Czapka krzyk mody letnie z Paryża. Do tego worek dopełni strój. 



Beata zaprezentowała 
sukienkę „RockSpring”

Martyna zaprezentowała 
sukienkę wieczorową, w której 
„można znaleźć inspirację na 
obiad w ogrodzie. Sukienka ma 
jeszcze tę zaletę, że można z 
niej dowiedzieć się wielu 
informacji, np. skąd pochodzi 
jedzenie lub przy okazji 
zamówić kosiarkę do ogrodu”



Podczas „burzy mózgów” zainspirowanej przez materiały edukacyjne KZG uczniowie wypracowali  
zasady, jakie powinni stosować w szkole, żeby była ona bardziej ekologiczna. Dyskusja dotyczyła 
głównie oszczędzania prądu i wody, ale także segregowania odpadów. Uczniowie doszli do wniosku, 
że w szkole powinni się zachowywać pod tymi względami tak samo jak w domu.



W środę 27 marca 2019 odbył się w szkole mały happening dotyczący elektroodpadów oraz 
podsumowanie całorocznej akcji poprzez odbiór  elektrośmieci przez „Eko Dolinę”. W 
konkursie „Ekspert E.E.” biorą udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy ośrodka.



W szkole zbieramy nie tylko 
elektrośmieci.  Na co dzień 
uczniowie segregują swoje odpady, 
wyrzucając je do odpowiednio 
oznaczonych pojemników na 
terenie szkoły. Zbieramy też 
nakrętki i bierzemy udział w 
konkursie „Mała nakrętka, duży 
problem” oraz „Zbiórka baterii”



❑ Ekologiczno-Sportowy Bieg Terenowy
❑ Konkurs plastyczny „Kamienie milowe w ochronie środowiska” – malowanki 

na kamieniach



W projekt „Lider Lokalnej Ekologii” co roku angażują się uczniowie całego Ośrodka
a więc XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i Szkoły Branżowej I st. nr 7
Jesteśmy niewielką szkołą, w której uczą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz
osoby z autyzmem. W całej szkole jest obecnie 67 uczniów. (stan na koniec marca)
Mimo tego, że np. uczniowie ze szkoły branżowej, przebywają w szkole tylko w 3 dni
w tygodniu, tak staraliśmy się zaplanować wszystkie zadania aby jak najwięcej uczniów
mogło w nich uczestniczyć.

Uczniowie, którzy kontynuują naukę w naszej szkole są świetnie zorientowani
w zagadnieniach ekologicznych, dzięki systematycznemu (co roku) organizowaniu różnych
działań i konkursów, czasem sami o sobie mówią, że już nie potrafią inaczej myśleć. Udział
w projekcie czy warsztatach jest dla nich prawdziwą przyjemnością i wynoszą z nich
konkretną wiedzę i umiejętności.
Natomiast uczniowie, którzy rozpoczynają naukę są bardzo szybko wdrożeni i „wciągnięci”
w ekologię, pozytywne jest też to, że udaje nam się zaangażować w nasze projekty również
rodziców. Gdy organizujemy happeningi chętnie się udzielają, ale niestety nie lubią być
fotografowani. Pomimo, że jest nas niewielu, a może właśnie dlatego działamy jak
w rodzinie, wspieramy się i pomagamy choćby w dowozie elektrośmieci do szkoły, nakrętki
zbierają dla nas całe rodziny. Zdarza się, że dzwonią do nas absolwenci i pytają czy jeszcze
zbieramy nakrętki lub elektrośmieci bo oni przyzwyczaili się oddawać je do szkoły.
Gdy robimy akcję o szkodliwości spalania odpadów, uczniowie biorą ulotki dla swoich
sąsiadów, członków rodzin, którzy trują środowisko i chcą im pokazać, że robią źle. Takie
historie pokazują sens tego projektu i uczą, że edukacja ekologiczna nie kończy się wraz
z ukończeniem szkoły, tylko zostaje w uczniach na zawsze.




