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Zadania zrealizowane w ramach projektu:
I . Edukacja dorosłych:
A.
Podczas wrześniowej Rady Pedagogicznej koordynatorki zapoznały z tematyką tegorocznego projektu
i przedstawiły plan działań ekologicznych na rok szkolny 2018/2019.
B.
Ekowywiadówka

Na spotkaniach z rodzicami odbyła się akcja informacyjna w celu zapoznania z tematyką projektu. Wychowawcy
poinformowali o celach planowanych działań ekologicznych w roku szkolnym 2018/2019.

Uczniowie klasy 5 b wraz z wychowawcą, panią Anną Jankowską, przygotowali dla rodziców
Ekowywiadówkę w formie przedstawienia ekologicznego, w którym młodzi aktorzy poruszyli problem
zaśmiecania naszej planety.

Prezentacja, składająca się z prac uczniów klas IV, V i VI, wykonanych na lekcjach informatyki, dotycząca
proekologicznych działań w domu i otoczeniu, została zaprezentowana rodzicom uczniów klas młodszych na
zebraniach z rodzicami.

Materiały na temat gospodarki odpadami w naszym mieście, otrzymane z Urzędu Miasta Redy, przekazano na
zebraniach w postaci ulotek.



ULOTKA

Gospodarka odpadami w mieście Reda.

Materiały opracowane przez Młodzieżową Radę Miasta.
ILOŚĆ ODPADÓW WYTWORZONA
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PRZEZ

MIESZKAŃCÓW MIASTA W OSTATNIM ROKU

Zmieszane
5.390,02 t
Szkło
491,64 t
Makulatura
363,37 t
Plastik
612,25 t
Popiół
295,50 t
Odpady zielone
1.029,53 t
Odpady wielkogabarytowe 293,62 t

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2017R.
❑
❑

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 47,4%,
innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych wyniósł 61,8%.

MIASTO POSIADA SYSTEM KONTROLI ODBIORU ODPADÓW działający w oparciu o GPS.

KOSZT FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE MIASTA REDY









koszt 3.214.000 zł. obejmuje usługi „odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” oraz
obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami. 80% tej kwoty stanowi wynagrodzenie
wybranego w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy odbierającego odpady tj. przedsiębiorstwa
Sanipor sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Pozostałe 20% stanowią koszty obsługi administracyjnej systemu
gospodarowania odpadami, w których mieszczą się:
usługi pomocnicze prowadzone przez KZG w imieniu gmin członkowskich nakazane ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, sprawozdawczość oraz rejestr działalności regulowanej. Dodatkowo
w ramach składki Związek przeprowadza odbiór elektroodpadów wielkogabarytowych bezpośrednio
z gospodarstw domowych oraz objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych dwa razy do roku.
prowadzenie przez gminę, na terenie przedsiębiorstwa Eko-Dolina sp. z.o.o, Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK), który przyjmuje od mieszkańców Redy do 2 ton na rok szeroko
rozumianych odpadów budowlano–rozbiórkowych, wielkogabarytowych i innych określonych w umowach.
usuwanie odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych należących lub będących w posiadaniu Gminy
Miasto Reda tzw. „usuwanie dzikich wysypisk”.
kampania informacyjno–edukacyjna, mająca przybliżyć ciągłe zmiany przepisów regulujących zasady
gospodarowania odpadami komunalnymi. Ostatnie dotyczącą rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów, które wprowadza nową frakcję odpadów zbieranych selektywnie tj.
„odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.
DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MIASTO W ZAKRESIE EDUKACJI I PROMOCJI WŁAŚCIWYCH
ZACHOWAŃ W SEGREGOWANIU ODPADÓW WŚRÓD MIESZKAŃCÓW w roku 2018







zakupiono i ustawiono w różnych częściach Redy 15 sztuk pojemników do zewnętrznej segregacji odpadów
(5 pojemników typu dzwon i 10 pojemników tzw. do zewnętrznej segregacji odpadów),
wykonano 150 szt. kamizelek odblaskowych ostrzegawczych promujących czystość i porządek w mieście,
zorganizowano akcję ekologiczno - edukacyjną "Sprzątanie brzegów rzeki Redy",
wykonano 2000 szt. toreb ekologicznych wielorazowego użytku, które są rozdawane mieszkańcom miasta,
którzy odwiedzają Urząd miasta Redy jak i podczas różnych imprez i wydarzeń miejskich,
wykonano ulotki informujące o zasadach regulujących gospodarkę odpadami, zakazie spalania odpadów.

C. Happening ekologiczny na terenie szkoły
W marcu 2019 roku odbył się Happening Ekologiczny, który miał na celu aktywizację
społeczności lokalnej do działań na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie klas IV i V
tego dnia tworzyli na sali gimnastycznej „żywe” napisy takie jak: „jestem EKO”,
„Kocham EKO” oraz kolorowe śmietniki do segregacji.

https://sp2reda.pl/happening-ekologiczny#more-13288

D. Udział szkolnych koordynatorów w programie edukacyjnym
„Szkoła/Przedszkole dla środowiska” III edycja cz. 2.
Koordynatorki: Jolanta Brojakowska i Elżbieta Józefowicz wzięły udział w
programie edukacyjnym „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” III edycja
cz. 2 w ramach, którego opracowały scenariusz zajęć z zakresu
środowiska społeczno-przyrodniczego dla klasy III pt. ”Tworzywa
sztuczne są różne”. Scenariusz oparty jest na doświadczeniach
pokazujących właściwości podstawowych rodzajów tworzyw sztucznych
( PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS )

II.
A.


„Zielona szkoła”:
Tematyczne zajęcia warsztatowe prowadzone na terenie szkoły:

„Zjadam nie wyrzucam”

Po takim hasłem przebiegały warsztaty kulinarne organizowane w klasach 0-III.
Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie dzieci w proces przygotowania posiłków
oraz pokazanie jak mogą wyczarować różnorodne potrawy i smaki, przyczyni się do
wychowania pokolenia zdrowych, pełnych energii młodych ludzi, a w przyszłości
świadomych konsumentów.



Klasowe pikniki naukowe

Uczniowie klasy VII c, przeprowadzili warsztaty chemiczne dla
uczniów z klas młodszych. Jednym z zaproponowanych doświadczeń
było przygotowanie ekologicznego płynu do naczyń.

Uczniowie klas V, na lekcji biologii, przeprowadzili warsztaty z wodą
z użyciem odpadów oraz doświadczenia pod hasłem ,,Odnawialne źródła
energii”.




Jak powstaje smog?

Realizując temat o zanieczyszczeniach powietrza w klasach I-II na lekcjach środowiska,
wykonaliśmy doświadczenia pokazujące jak powstaje smog. Uczniowie obejrzeli również
filmik pt. „Smog – jak się przed nim chronić?”

B. Własne warsztaty terenowe (wycieczka) prowadzone poza terenem

placówki


Wiosenny rekonesans, uczniów klasy VI c, wzdłuż dzikiego brzegu rzeki Redy.

https://liblink.pl/SJQWwdZLkr
 „Zielona szkoła” w Wygoninie
2 klasy VII, 3 klasy III oraz V b wyjechały do Zielonej Szkoły położonej w środku kaszubskiego
lasu. Tam odbył się cykl lekcji dotyczących życia lasu i jego mieszkańców. Podopieczni poznali
wszystkie funkcje, które pełni las nie tylko dla środowiska przyrodniczego, ale i dla
kształtowania warunków życia człowieka.



Nasi uczniowie na wykładzie w Uniwersytecie Gdańskim

Na pokazach chemicznych na Wydziale Chemii UG, uczniowie z kl. 7a, 7d, 8b oraz 5e.
Obserwowali doświadczenia z kwasami i zasadami oraz wskaźnikami, które je wykrywają.
Jednym z poruszonych zagadnień na zajęciach był problem związany ze spalaniem PCV
(polichlorku winylu), tworzywa sztucznego, z którego wykonuje się np. obudowy
przewodów elektrycznych. Produkty jego spalania są bardzo szkodliwe dla środowiska.

C. Warsztaty organizowane przez KZG „Dolina Redy i Chylonki”
Dnia 28.03.2018 klasy 5e i 5g wraz ze swoimi opiekunami wybrali się na zwiedzanie zakładu
zagospodarowania odpadów – „EKO DOLINA” w Łężycach. W czasie wycieczki uczniowie
zobaczyli proces sortowania odpadów. Poznali też zalety płynące z segregowania odpadów
komunalnych oraz możliwości wtórnego ich wykorzystania. Śmiało można powiedzieć, że „Eco
świadomość” uczestników wycieczki została wzbogacona o nowe informacje i doświadczenia.

III. Tematyczny miesiąc ekologiczny:
A .Spotkanie na terenie placówki ze specjalistą z dziedziny projektu:
 Skutki spalania śmieci na nasze zdrowie i budżet domowy, przybliżył uczniom klas 0-III,
pan Robert Boguszewski, strażak i ratownik w jednej osobie. Dzięki niemu nasi uczniowie
już wiedzą, kim jest cichy zabójca, który czai się w domowym piecu. Jak bardzo jest
niebezpieczny dla naszego zdrowia. Co należy zrobić, gdy zetkniemy się z osobą zaczadzoną
tlenkiem węgla. Są świadomi zagrożeń, jakie niesie dla ludzi i środowiska spalanie odpadów
w domowych paleniskach.

 Spotkanie z Leśniczym
Szkołę odwiedził Nadleśniczy z Nadleśnictwa Wejherowo. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie
z klas trzech, czwartych i piątych. Ciekawe opowieści leśnika przybliżyły dzieciom zagadnienia
przyrodniczo-ekologiczne, a liczne ciekawostki z lasu sprawiły, iż spotkanie przebiegło w miłej
i radosnej atmosferze.

B. Szkolne przedstawienie ekologiczne
Na podsumowaniu projektu Lider Lokalnej Ekologii, uczniowie klasy 4b,
pod kierunkiem pani Marioli Struk, zaprezentowali przedstawienie – sąd pt.
,,Kto zaśmieca nasze otoczenie?”

C.
 Denerwują Cię śmieci?
„Podnieś 5 z parku” to akcja, którą w marcu, na terenie parku rozpoczęli uczniowie klasy 0-III.
Znajdziesz plastik, podnieś, wrzuć do kosza - na tym ogólnie polega przybierający na
popularności trend #Podnieś5. My nie ograniczamy się do 5 z plastiku. Radość po oczyszczeniu
parku ze szpecących kawałków plastiku, papierów i wielu innych odpadów, w całości
wynagrodziła chwilową niewygodę. May świadomość, że podjęte działania nie rozwiążą
problemu. Poprzez takie działania chcemy propagować aktywną edukację ekologiczną w terenie,
na świeżym powietrzu, przenieść postawy na praktykę codzienną.



IV Turniej Wiedzy Ekologicznej klas IV

Pod hasłem ,,Robię porządek z odpadami, odbył się IV Turniej Wiedzy Ekologicznej
dla klas IV. Do zmagań ekologicznych w sześciu konkurencjach stanęło 6 drużyn z klas 4.
Tematyka zadań dotyczyła rozsądnej gospodarki odpadami, proekologicznych działań w domu
i otoczeniu, niebezpieczeństwa spalania śmieci w piecach domowych.



Debata Oksfordzka w kl. VI

Pani Paulina Masztalerek przeprowadziła w klasach VI Debatę Oksfordzką nt. „Plastik dobryplastik zły”. W wyniku burzliwej debaty, argumenty przeciw plastikowi przekonały słuchaczy.



Filmiki i prezentacje multimedialne, wykonane przez uczniów, zostały zaprezentowane na
lekcjach wychowawczych. Materiały dotyczące gospodarki odpadami w naszym mieście,
przygotowane w formie prezentacji przez Młodzieżową Radę Miasta, zostały przedstawione
uczniom przez jej przedstawiciela, który jest uczniem naszej szkoły.

 „Listy dla Ziemi”
W marcu odbyła się akcja pisania Listów dla Ziemi. W naszej placówce podjęli ją uczniowie
klas IV- VI. W swoich listach dzieci podawały przykłady prostych działań, które
ograniczają ilość odpadów i ich poprawnego zagospodarowania poprzez świadome zakupy,
segregację śmieci, ograniczanie konsumpcji. Pisanie listów było poprzedzone lekcjami
i akcjami, które wyjaśniają w jaki sposób ludzie szkodzą środowisku i jak mogą zmienić swoje
przyzwyczajenia, aby chronić przyrodę i własne zdrowie.



Pomoc materialna zwierzętom w schronisku w Dąbrówce koło
Wejherowa

To jeden ze sposobów zagospodarowania rzeczy, które przestały być dla nas użyteczne.
Drugie życie otrzymały koce, posłania, legowiska, kojce, wykładziny, dywaniki, materace,
kurtki, swetry, ręczniki, kołdry, poduszki.

IV. „Myślę logicznie bo ekologicznie”czyli Eko postanowienia
Klasowe EKO POSTANOWIENIA stanowiły pierwszy krok na drodze do opracowania
Szkolnego Kodeksu Ekologicznego, który został wyłoniony z klasowych propozycji przez
uczniów klasy VIII b. Wierzymy głęboko, że propozycje prostych działań, zaproponowane przez
naszych uczniów, przekonają społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 do znaczących efektów
indywidualnego działania.

V.

Ekoprojektowanie:
Sposób na odpady

W warsztatach przeprowadzonych na różnych poziomach, wykorzystaliśmy
m.in. domowe odpady z tworzyw sztucznych. W naszych odpadowych
zmaganiach dzielnie wspierali nas rodzice. Dzięki nim, daliśmy drugie życie
domowym odpadom. Czas spędzony z rodzicami w roli edukatora,
to bezcenne chwile.

A. Ekologiczne gry planszowe


Uczniowie klasy „0” B wraz z rodzicami stworzyli niesamowite gry planszowe
z ekologicznych materiałów, np. starych wycinków gazet, zużytych naklejek, nakrętek, itp.
W ten sposób powstały niezwykłe gry: „Star Wars”, „Dżumandżi”, ”Wiosenna łąka” oraz
„Park dinozaurów”.



Pod kierunkiem p. Lucyny Kurpiewskiej, w ramach lekcji plastyki, uczniowie
klas VI zaprojektowali w zespołach ekogry planszowe. Projekt miał na celu
propagować wiedzę z zakresu ekologii, pobudzić kreatywność i wyobraźnię
uczniów i połączyć całość w dobrą zabawę.

•

Gry z odpadów w wykonaniu uczniów i rodziców

Sposoby na wykorzystanie opakowań, pokazała nam pani Agnieszka, mama Jakuba.
Ręce miały nie lada zadanie, by piłka nie wpadła do dziur, których było chyba tyle, ile
dziur w szwajcarskim serze. Kartonowe opakowania po owocach posłużyły do
zrobienia mini boiska piłki nożnej. Dodając do kartonowych opakowań kubki po
jogurtach i pingpongowe piłeczki, zrobiono klasowy turniej rzutów, który okazał się
znakomitym treningiem przed zmaganiami w turnieju ekologiczno-sportowym.



Mama Witka i gra w „Statki”

Pani Natalia, mama Witka, wyjaśniła nam zasady gry w statki. Potrzebowaliśmy tylko trzech
rzeczy: czegoś do pisania, kartkę i sąsiada lub sąsiadkę. To takie proste. Nic nas to nie
kosztowało, bo ołówek był w piórniku, kartka z odzysku, a sąsiad/sąsiadka, tuż obok. Kartka
miała wylądować w koszu, ale ponieważ posiadała jeszcze jedną niezapisaną stronę,
wykorzystaliśmy ją do zrobienia planszy naszej gry.

B. EKO Makieta z surowców wtórnych


Pod hasłem ,,Drugie życie odpadów” odbył się Międzyszkolny Konkurs PlastycznoTechniczny. Zadaniem uczestników było stworzenie prac z wykorzystaniem materiałów
odpadowych w czterech kategoriach: ZABAWKA, GRA PLANSZOWA, EKO MAKIETA
„Świąteczna ulica” i EKO MAKIETA „Świąteczny park”.



Robimy porządek z odpadami

W ramach zajęć technicznych i zgłębiania zagadnienia recyklingu uczniowie klasy 5c,
pod kierunkiem p. L. Kurpiewskiej, wykonali zabawki z odpadów według własnego pomysłu.
Hasłem przewodnim projektu była idea "Robimy porządek z odpadami”. Zadanie miało na
celu rozbudzić dziecięcą wyobraźnię oraz uświadomić, że przedmiot wyrzucany przez
jednego człowieka, może być „skarbem” dla drugiego, a przetwarzanie odpadów oprócz
satysfakcji własnej przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci i proekologicznej postawy.



Eko makieta Arktyki

Tato Michała udzielił uczniom kilku fachowych rad przy tworzeniu makiety Arktyki. Jego
wprawne ręce pomogły połączyć ze sobą różne zgromadzone odpady. Cenne rady taty zostały
skrzętnie wykorzystane. Efekty starań pokazano rodzicom. Zrobiły wrażenie. Rodzice nie
przypuszczali, że można zrobić coś z odpadów, oczywiście, poza wyrzuceniem ich do kosza.



W naszej szkole regularnie wykorzystujemy odpady:

klasy 0-III raz w miesiącu w ramach zajęć rozwijających kreatywność wykonują zabawki
z odpadów,

klasy IV-VIII wykonywały makiety z materiałów segregowalnych na jęz. angielskim,
przyrodzie, geografii i technice

C. Ekologiczny pokaz mody
W ekologicznym pokazie mody uczniowie wykonali kreację składającą się w całości z surowców
wtórnych w jednej z trzech kategorii: strój wieczorowy, sportowy lub szkolny. Dodatkowo młodzi
projektanci musieli sporządzić opis swojego stroju, który był odczytywany podczas pokazu.
Uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, IV-V i VI –VII.

KONKURSY

D.

XVII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla 6-latków ,,EKOLOGIA
WIERSZEM PISANA” to wydarzenie edukacyjne z najdłuższą tradycją w naszej szkole.
W konkursie uczestniczyło 19 uczniów klas zerowych z przedszkoli i szkół podstawowych
Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali atrakcyjne nagrody.
Wręczono również nagrody za udział oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu
i podziękowania dla nauczycieli.




Szkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej klas I - III

Celem konkursu było promowanie młodych talentów oraz popularyzowanie
wiedzy ekologicznej w piosence. Laureatką konkursu została Judyta
Szupryczyńska z klasy III b, która zaśpiewała piosenkę Marka Grechuty
pt. „ Zostawcie nam”.

VI.

„Sport to zdrowie niech każdy ekolog o tym się dowie”

Celem Turnieju Sportowo-Ekologicznego dla uczniów klas 0-III było połączenie wiedzy
ekologicznej z zabawą. Uczniowie biorący udział w turnieju musieli wykazać się znajomością
wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Zawodnicy rywalizowali również w kilku
konkurencjach sportowych, m.in. kubeczkowej wieży, skokach w workach, butelkowych
kręglach, rzutach do celu. Do konkurencji sportowych wykorzystaliśmy szereg odpadów, m.in.
kubeczki plastikowe, butelki PET, gazety.

VII.
A.

Jesteśmy medialni:

Bieżące informacje dotyczące projektu

Informacje o wszystkich działaniach ekologicznych prowadzonych przez uczniów i nauczycieli
naszej szkoły pojawiały się na bieżąco na tablicy w holu przy wejściu do szkoły oraz na stronie
internetowej szkoły w zakładce EKOLOGIA ( https://sp2reda.pl/category/ekologia-w-szkole )

B. Akcja ulotkowa /plakatowa dotycząca projektu
 „NAJMŁODSZY LISTONOSZ MIASTA REDY, TO JA”
W trosce o zdrowie nas wszystkich, najmłodsi uczniowie naszej szkoły, dostarczyli
mieszkańcom domków jednorodzinnych, znajdujących się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej
nr 4, Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie, ulotki na temat spalania
odpadów w domowych piecach, które otrzymaliśmy od KZG ,,Dolina Redy i Chylonki”.
W akcji ulotkowej ,,NAJMŁODSZY LISTONOSZ MOJEGO MIASTA, TO JA”, trwającej od
stycznia do marca brali udział uczniowie klas 0 – III oraz V b i Vc.



Spalanie śmieci truje i rujnuje

Świadomość mieszkańców naszego miasta, w temacie spalania odpadów w domowych
paleniskach, jest dla nas ważna. Dlatego w Urzędzie Miasta w Redzie, w okresie grzewczym,
wystawione były postery na temat spalania śmieci w domowych piecach.

C. Wystawa prac/projektów plastycznych wykonanych w ramach realizacji
projektu
Prace i projekty plastyczno-techniczne uczniów były na bieżąco prezentowane
w klasach i na korytarzach naszych szkół, a także na stronie internetowej szkoły
(https://sp2reda.pl/category/ekologia-w-szkole )

D. Projekt strony internetowe/prezentacja power point nt. projektu
Prezentacja multimedialna „Ekologia w oczach uczniów naszej szkoły”, wykonana na lekcjach informatyki
przez uczniów klas IV – VII, znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły ( zakładka EKOLOGIA ).

Ekologia w oczach uczniów
naszej szkoły

autor: Uczniowie SP2 Reda

E. Filmik/klip/animacja / „fotografuję smartfonem” dot. zagadnienia
projektu


Ile śmieci pozostanie po jednym śniadaniu?

Takie pytanie badawcze postawili sobie uczniowie klasy 6c. Okazało się, że każdy posiłek
generuje odpady organiczne, plastiki, papier i metale w zaskakująco dużych ilościach. Jak
przebiegał
projekt
można
zobaczyć
na
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=QELSCwGYuco

F. Inne
•

Artykuł w Miejskim Biuletynie Informacyjnym ( REDA nr 4 KWIECIEŃ 2019 )
,, Co słychać w SP2? Ekologia w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie”

•

Prezentacja multimedialna na temat gospodarki odpadami w mieście Reda, wykonana
przez Młodzieżową Radę Miasta Redy, na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu
Miasta Redy, znajduje się na stronie internetowej szkoły ( zakładka EKOLOGIA )

Robimy porządki
z odpadami

VIII. Zadania wykonywane wspólnie z KZG „Dolina Redy i Chylonki”
Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” – kl. I-III
B. Konkurs fotograficzny # obserwuję przyrodę
A.

C. Konkurs pt. „Mała nakrętka duży problem”
Od września 2018 roku, trwa akcja zbiórki nakrętek. Zebraliśmy prawie
9 ton nakrętek, które trafiły do dzieci niepełnosprawnych: Kacpra R. oraz Antka R..
D. Konkurs pt. Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”
- zebraliśmy ok. 1200 kg elektrośmieci
E. Zbieramy makulaturę i baterie

IX. Podsumowanie projektu poprzez zorganizowanie apelu na terenie
szkoły
Na apelu podsumowano realizację zadań podjętych w ramach projektu oraz
wręczono upominki uczniom zaangażowanym w realizację projektu.

WNIOSKI
Zrealizowane zadania przyczyniły się do:
1.
podniesienia świadomości uczniów i lokalnej społeczności w temacie spalania odpadów,
2.
propagowania aktywnej edukacji w terenie, przeniesienia postaw na praktykę codzienną,
3. kształtowania poczucia wartości i przydatności indywidualnego oraz grupowego działania.
Chcielibyśmy pogratulować uczniom i nauczycielom zaangażowania w realizacji zadań związanych
z przeprowadzonym projektem oraz życzyć wszystkim wytrwałości w podjętych postanowieniach
i zobowiązaniach na rzecz środowiska, a także ekologicznego stylu życia.

Materiały źródłowe:
➢ strona internetowa www.kzg.pl
➢ materiały i informacje uzyskane w ramach udziału w projekcie „Szkoła dla środowiska – edycja I,
II i III”
➢ internet

