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Formularz z realizacji 

projektu edukacyjnego. 



1. Edukacja dorosłych 

 Zorganizowanie spotkania zespołu samokształceniowego 
31.08.2018

 Ekowywiadówka z rodzicami 

Dla rodziców uczniów klasy III A i VIIA odbyła się  Eko 
wywiadówka. Podczas spotkania rodzice zapoznali się z 
tematyką projektu realizowanego w szkole. 

 Happening ekologiczny na terenie szkoły –

• Wystawa plakatów ekologicznych Gospodarka odpadami

• Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje 
miasto bez elektrośmieci”













2. „Zielona szkoła”
 Własne warsztaty terenowe, poza terenem placówki

Aktywny udział uczniów w akcji Sprzątanie Gdyni



 Warsztaty organizowane przez KZG „Dolina Redy i 
Chylonki” pt. „Ciepło dla Trójmiasta”



 Warsztaty organizowane przez KZG „Dolina Redy i 
Chylonki” pt. „Bliżej Europy, nowoczesne metody 
gospodarowania odpadami”



3.Tematyczny miesiąc 

ekologiczny

➢ Świetlica szkolna  realizuje zagadnienia z zakresu ekologii w 

ramach tematycznego, ekologicznego miesiąca 

➢ Przeprowadzono:

• Konkurs wiedzy ekologicznej i przyrodniczej

• Zabawy z ekologią- gry dydaktyczne

• Konkurs fotograficzny Szukamy wiosny- rozbudzanie 

potrzeby kontaktu z przyrodą

• Zajęcia plastyczne Ekoludki



4.Myślę logicznie bo 

ekologiczne
Uczniowie klas VII, VIII i III gim

przygotowali Ekopostanowienia 





5. Ekoprojektowanie

➢ Moja ekologiczna gra planszowa



➢ Eko Makieta Osiedle moich marzeń – konkurs  z 

surowców wtórnych





➢ Tematyczny konkurs: „Pojemnik marzeń SP 31 

segreguje odpady”











➢ Szkolny konkurs fotograficzny Obserwuję przyrodę



6. „Sport to zdrowie niech 

każdy ekolog się o tym 

dowie”
➢ W ramach realizacji autorskiego programu 

„Akademia biegania” 

odbywają się zajęcia sportowe w terenie. 

Spacery biegowe do lasu połączone są z omówieniem zasad 

poszanowania przyrody i

zachowania w lesie oraz na wyznaczonych do biegu trasach.



7.Jesteśmy medialni

➢ Gazetka szkolna

➢ Akcja ulotkowa

➢ Wystawa prac plastycznych wykonanych w 

ramach realizacji projektu

➢ Prezentacja power point nt. projektu

➢ Bieżące informacje na fb i stronie szkoły dotyczące 

zadań realizowanych w ramach projektu.



➢ Gazetka szkolna





➢ Akcja ulotkowa

Podczas  trwania projektu odbyły się akcje: ulotkowa i 

plakatowa.

Plakaty dotyczące  szkodliwości spalania odpadów w 

piecach domowych zostały rozwieszone na korytarzach 

szkoły. 

Materiały szkoleniowe i broszurki informacyjne  

zostały  rozdane rodzicom.



➢ Wystawa prac plastycznych 

wykonanych w ramach realizacji 

projektu

➢Prezentacja power point nt.projektu



8. Zadania wykonywane wspólnie 

z KZG „Dolina Redy i Chylonki”

➢ Konkurs plastyczny 

pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci”



➢ Konkurs pt. „Mała nakrętka duży problem”



9.Podsumowanie projektu.

Podczas realizacji projektu odbyły się konkursy indywidualne 

i zespołowe dla klas, uczniowie w grupach przygotowywali 

prace 

i gazetki ścienne podczas godzin wychowawczych. 

Zagadnienia ekologiczne dotyczące realizowanego projektu 

wychowawcy wprowadzili do swoich planów działań 

wychowawczych.

Przyznano 9 nagród indywidualnych i 3 nagrody zespołowe dla 

klas. Jako nagrody i upominki dla uczniów wykorzystano 

materiały edukacyjne i gadżety edukacyjno-promocyjne 

otrzymane od KZG oraz nagrody pozyskane dzięki 

systematycznej zbiórce baterii w szkole. 

Nagrody i dyplomy za aktywny udział w realizacji projektu, 

uczniowie otrzymają podczas uroczystego zakończenia roku 

szkolnego.

Dyplom 

 
 

otrzymuje 

 
 
 
 
  

…………………………………………….. 

   

za aktywny udział w realizacji  

projektu edukacyjnego „Lider Lokalnej Ekologii”  

pt. „Robię porządek z odpadami” 

 

Realizowanego we współpracy z  

Komunalnym Związkiem Gmin Dolina Redy i Chylonki 

 
Szkolny koordynator projektu  

        
        

    Dyrektor  szkoły       

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gdynia, dn. 21.06.2019 r. 



Zrealizowane cele 

projektu:

✓ Wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i 

społeczności na temat gospodarki odpadami.

✓ Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze 

ochrony środowiska, 

✓ Przyjmowanie postawy świadomości wartości i poczucia 

odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska 

przyrodniczego.


