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EDUKACJA DOROSŁYCH 

A. Rada Pedagogiczna – przedstawienie projektów edukacji 
ekologicznej w obu placówkach na rok szkolny 2018/2019, 
szkolenie i zatwierdzenie harmonogramu działań.

B. Ekowywiadówki - pierwsze spotkanie z rodzicami : „Ziemia nie jest 
jednorazowa” - zaprezentowano plan działań ekologicznych na rok 
szkolny 2018/19.  Przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą 
tematyki projektu. Ogłoszono rozpoczęcie zbiórki sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w ramach Eksperta E.E.  

Kolejna Ekowywiadówka po pierwszym semestrze (styczeń) : 
podsumowanie  realizacji  działań, podziękowanie rodzicom za 
współpracę przy realizacji projektu.



Wrzesień 2018
„Ziemia nie jest jednorazowa”



C. Happening ekologiczny na terenie szkoły w dniu 
ekowywiadówek (styczeń 2019) „Smog jest sssssstraszny”



D. Udział szkolnych koordynatorów oraz 2 nauczycieli z edukacji 
wczesnoszkolnej w programie edukacyjnym 
„Szkoła/Przedszkole dla środowiska” 

1. Małgorzata Bazylko

2. Agata jendraszek

3. Aleksandra Duraj

4. Elżbieta Sobocińska



Realizacja projektu
„Szkoła/Przedszkole dla środowiska” – pokazowy eksperyment w Dniu 

Otwartym Szkoły



„ZIELONA SZKOŁA”

A. Upcyklingowe zajęcia warsztatowe prowadzone w szkole

Zajęcia plastyczne w klasach starszych 



Zajęcia techniczne „Papierowa wiklina”



Zajęcia w klasach młodszych  „Alarm! Smog! Smog!”



Zajęcia techniczne dla najmłodszych 



Zajęcia integracyjne z rodzicami „Coś z niczego” - upcykling
klasa„0”



Spotkanie z górnikiem – klasa 1a – Węgiel czy alternatywne źródła 
energii?



Udział w Akcji „Sprzątanie Świata”



B. Własne warsztaty terenowe (wycieczka) poza terenem placówki

„Plastikowy Ocean” - zajęcia warsztatowe w Helu Uniwersytet Gdański –
klasa 6a





C. Warsztaty organizowane przez KZG „Dolina Redy i Chylonki”

Udział w warsztatach „Bliżej Europy – nowoczesne metody 
gospodarowania odpadami” 



Udział w warsztatach „Oczyszczanie ścieków” – zdjęcie wykonana na 
warsztatach przez uczennicę klasy IIID



C. Warsztaty organizowane przez inne instytucje
Warsztaty World Café pt.: „Ocean zmian” w Instytucie Oceanologii 
PAN w Sopocie:
4 sesje „stolikowe” o problemach Morza Bałtyckiego w 4 aspektach:

1. Wakacje nad morzem – co na to morze?
2. Rybka w piątek.
3. Jak globalne zmiany klimatu wpływają na Morze Bałtyckie?
4. Jak człowiek zmienia Bałtyk?



TEMATYCZNY MIESIĄC EKOLOGICZNY - MARZEC



A. Spotkanie na terenie placówki ze specjalistą dot. projektu - z 
pracownikiem Instytutu Oceanologii PAN na temat bioróżnorodności, 

zagrożenia i ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego



B. Apel i przedstawienie z okazji Dni Bałtyku



C. Wystawa plastycznych prac konkursowych 
- pocztówka znad Bałtyku
- plakat „Zagrożenia i skutki zanieczyszczeń wód Bałtyku”
- zwierzęta Bałtyku
- piękne szczęśliwe rybki (klasy najmłodsze) 

- Save Water – zajęcia plastyczne w języku angielskim



C. Obchody Dnia Drzewa – 10 października 2018 – świetlica szkolna –
zajęcia teoretyczne i praktyczno-plastyczne



„MYŚLĘ LOGICZNIE BO EKOLOGICZNIE” – KODEKS  
EKOLOGICZNY SP 26 – opracowali uczniowie gimnazjum na 

zajęciach koła ekologicznego



EKOPROJEKTOWANIE

A. Moja ekologiczna gra – chętni uczniowie klasy IIIC projektowali Escape
Room na temat gospodarki odpadowej – najlepszy projekt będzie 

przetestowany w czerwcu na zajęciach dodatkowych z biologii



B. Eko Makieta z surowców wtórnych – w grudniu 2018 klasy 7-8 oraz 
III gimnazjum projektowały makiety ekologicznych choinek a młodsze 

klasy tworzyły ozdobne choinki z odpadów papierowych





C. Tematyczny konkurs plastyczny:
- na Tatrzańskiej: „Ochrona Bałtyku” (konkursy  plastyczne:
- pocztówka znad Bałtyku

- plakat „Zagrożenia i skutki zanieczyszczeń wód Bałtyku”
- zwierzęta Bałtyku
- piękne szczęśliwe rybki (klasy najmłodsze) 

- Save Water – zajęcia plastyczne w języku angielskim)
- na Wolności: „Gospodarka odpadowa”



D. Projekty Lap Book-ów
na temat gospodarki odpadowej i segregacji śmieci – wykonali 

uczniowie III klas gimnazjum



D. Ozdoby wykonane z pociętych papierowych rolek po papierze 
toaletowym – klasy 4-8 w ramach zajęć koła „Laboratorium 

Przyrodnicze”



SPORT TO ZDROWIE, NIECH KAŻDY EKOLOG 
SIĘ O TYM DOWIE

Mikser sportowy to propozycja naszej szkoły, która aktywnie 

włączyła się w Europejski Tydzień Sportu pod koniec września 
2018 r. Była świetna zabawa dla młodszych dzieci z klas 0-3 na 
boiskach szkolnych oraz bieg przełajowy dla młodzieży z klas       
4-8 i 3 klas gimnazjalnych , który odbył się w lesie obok naszej 
pięknie położonej szkoły. W trakcie zadań sportowych uczniowie 
mieli rozpoznać gatunki drzew występujących w otaczającym 
szkołę ekosystemie lasu na trasie biegu.  W nagrodę uczniowie 
otrzymali ekologiczne torby.





JESTEŚMY MEDIALNI
A. Gazetka szkolna – bieżące informacje  umieszczane na 

tablicy  w tle przewodnim



B. Akcja ulotkowa/plakatowa dot. projektu









C. Wystawa prac/projektów plastycznych wykonanych w ramach projektów
prace plastyczne prezentowane były na forum obu placówek  na bieżąco, co 

pokazują wcześniejsze slajdy



D. Prezentacja power point nt. projektu

• Uczennice klasy III c gimnazjum przygotowały prezentację 
multimedialną nt: „Ile żywności trafia do śmieci? Szanuj żywność i 
środowisko naturalne.” Prezentacja jest projektowana na lekcjach 
biologii w klasach 7-8 oraz III gimnazjum przy temacie ochrony 
środowiska w maju 2019 (termin omawiania tematu przesunięty ze 
względu na strajk w kwietniu)



F. Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs przyrodniczy „Zagadkus” 
– „Robię porządek z odpadami” – koordynator Agata Jendraszek



F. Pomorski sukces SP 26
W tym roku po raz drugi Szkoła Podstawowa nr 26 zwyciężyła w 
projekcie "Każdy Wat na wagę złota - czyli pomorskie dzieci i młodzież 
uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole".

„Każdy WAT na wagę złota” to pomorski konkurs, którego celem jest 

promocja racjonalnego wykorzystania energii i podnoszenie 
świadomości dzieci i młodzieży w kwestii odpowiedzialności za klimat. 
Z 7 szkół najlepszy wynik uzyskała Szkoła Podstawowa nr 26 przy ul. 
Wolności 25, która zaoszczędziła ponad 40 tysięcy złotych. Drugie 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 26 przy ul. Tatrzańskiej 40 z 
sumą ponad 15 tysięcy złotych.



„Każdy WAT na wagę złota” – Urząd Miasta





ZADANIA WYKONYWANE WSPÓLNIE Z KZG „DOLINA REDY I CHYLONKI” – w 
obu placówkach

A. Konkurs plastyczny „ Małe dzieci nie chcą śmieci”
B. Konkurs fotograficzny „Obserwuję przyrodę”
C. Konkurs „Mała nakrętka duży problem”
D. Konkurs „ Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”
E. Konkurs „ Zbiórka baterii”



PODSUMOWANIE PROJEKTU (apel połączony z 

wręczeniem upominków)



Podsumowanie i ocena projektu:
- w realizację projektu została zaangażowana cała społeczność szkolna obu placówek: 
uczniowie, pracownicy, rodzice oraz społeczność lokalna dzielnicy;
- działania były bardzo różnorodne, pozwalały wykazać się uczestnikom w różnych 
dziedzinach;
- celem projektu było uświadomienie młodzieży wpływu człowieka na stan 
środowiska naturalnego, szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania odpadów w 
piecach domowych, świadomej konsumpcji dążącej do ograniczenia wytwarzania 
gigantycznych ilości odpadów oraz konsekwencji wynikających z nieodpowiedniego 
zagospodarowania odpadów;  
- projekt przyczynił się do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów, pracowników 
szkoły, rodziców i społeczności lokalnej na temat ochrony powierzchni ziemi i 
racjonalnej gospodarki odpadami;
- projekt przyczynił się do kształtowania wartości działania grupowego oraz owocnej 
współpracy między dwoma placówkami.



Materiały źródłowe:
A. broszury wydane przez KZG,
B. wydawnictwa dostępne w wersji elektronicznej na stronie KZG,
C. „Edukacja ekologiczna” Ligia Tuszyńska,
D. „Ekologia Środowisko Przyroda” Tomasz Umiński,
E. „Środowisko i gospodarka jego zasobami” Mirosława Popek, 
Bożena Wapińska,
F. „Podstawy gospodarki odpadami” Czeslawa Rosik - Dulewska
G. Podręczniki do biologii.

Opracowanie:
Małgorzata Bazylko i Agata Jendraszek


