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Nauczyciele współpracujący 
przy realizacji projektu:

    Katarzyna Furtak- n-l geografii

    Joanna Dzienis – n-l wych. fizycznego i plastyki

    Ewa Szmidt- n-l muzyki

    Małgorzata Konieczka – n-l chemii i techniki

    Agnieszka Perlak – n-l matematyki

    Grażyna Ligęza – n-l wych.fizycznego



Zgodnie z regulaminem projektu placówka zrealizowała 
następujące zadania:



NASZE DZIAŁANIA 



Zorganizowanie Rady Pedagogicznej 
poświęconej tematyce projektu   

11.09.2018 
Na posiedzeniu Rady  Pedagogicznej w dniu 11 września 

2018 roku przedstawiłyśmy naszym koleżankom                     
i kolegom zadania, które wybraliśmy do realizacji             

w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii”. 
Omówiliśmy  również zagadnienia związane z „Robię 

porządek z odpadami”, które wzbogaciliśmy materiałami 
umieszczonymi na stronie Komunalnego Związku Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki” www.kzg.pl. Rozdałyśmy 
przygotowane przez nas ulotki dotyczące tego 

zagadnienia. 



Ekowywiadówki  - 12.09.2018

Podczas zebrań  rodzicami oraz poprzez dziennik 
elektroniczny zapoznaliśmy rodziców                      z 

założeniami programu „Lider lokalnej ekologii” 
oraz z zadaniami, które planujemy realizować.

Zachęciliśmy do aktywnego uczestnictwa w akcjach 
przeprowadzanych na terenie placówki, zwłaszcza 
nawiązujących do gospodarki odpadami i zbiórek 

surowców wtórnych.



Spalanie śmieci szkodzi i szpeci

W listopadzie 2018r podczas odbywających się 
w naszej szkole zebrań z rodzicami 

zorganizowany został happenning mający na 
celu zapoznanie z  informacjami na temat 
spalania śmieci w przydomowych piecach.

Akcję pilotowała Pani M. Konieczka wraz              
z uczniami klasy 3c.



Fotorelacja z happeningu…



ZIELONA SZKOŁA 



TEMATYCZNE  ZAJĘCIA 
WARSZTATOWE

W pięciu klasach 3 gimnazjum zostały przeprowadzone zajęcia 
warsztatowe      pt. „Czy na odpady nie ma rady?” Na zajęciach poruszane 

były zagadnienia dotyczące rodzajów odpadów, sposobów ich 
zagospodarowania, problemu dzikich wysypisk. Uczniowie mieli za 

zadanie podać najlepsze sposoby postępowania z odpadami, uzasadnić 
swój wybór oraz dokonać właściwej  segregacji odpadów.

Jednym z celów zajęć warsztatowych było również uświadomienie sobie 
tego,  co uczeń sam może zrobić, aby  ograniczyć szkodliwy wpływ na 

środowisko.



„Zielona Szkoła” – 17. 11.2018

Warsztaty terenowe zorganizowane przez nauczycieli 
koordynatorów programu odbyły się w formie rajdu 

połączonego z wykonywaniem zadań nawiązujących do 
zwłaszcza do problemu segregacji opadów oraz ochrony 

środowiska. 

40 osobowa grupa uczniów z klas od 4 SP do klasy 3 gimnazjum 
została podzielona na 5 zespołów. W trakcie wędrówki zespoły 

wykonywały następujące zadania: 
1. Krzyżówka ekologiczna

2. Wędrująca szyszka
3. Eko-fotografia smartfonem.

4. W poszukiwaniu pomników przyrody i dlaczego należy o nie dbać.
5. Co zrobić z odpadami…



Rajd ekologiczny



„Rajdomani” szkolne koło turystyczne

Mówiąc o „Zielonej Szkole” należy wspomnieć               
o funkcjonującym od kilku lat w naszej szkole kole 

turystycznym. Celem działalności koła jest 
ukazanie piękna i poszanowania otaczającej nas 
przyrody, aktywnego wypoczynku oraz poznania 
najbliższej okolicy. Promowanie ekologicznego 

stylu życia.
W ramach działalności koła uczniowie klas 4,5,7,8,   i 

3 gimnazjalnych wędrują szlakami turystycznymi 
regionu pomorskiego. Średnio w rajdzie bierze 

udział od 30 do 40 uczniów.





Warsztaty organizowane przez                            
KZG „Dolina Redy i Chylonki”

W dniu 2 października uczniowie klas 5b i 5c wybrali się 
na warsztaty pt „Bliżej Europy- nowoczesne metody 

gospodarowania odpadami”.
W ramach warsztatów wzięliśmy udział w zajęciach na 

terenie zakładu EKO DOLINA w Łężycach, podczas 
których uczniowie mogli zapoznać się z zasadami 

funkcjonowania zakładu gospodarowania odpadami.
Następnie wyruszyliśmy autokarem do siedziby 

Komunalnego Związku Gmin, gdzie wzięliśmy udział 
w warsztatach na temat organizacji systemu 
gospodarowania odpadami na terenie Związku.



Fotorelacja z warsztatów…



TEMATYCZNY MIESIĄC 
EKOLOGICZNY

Marzec 2019



Spotkanie na terenie placówki ze 
specjalistą z dziedziny dotyczące 

tematyki projektu

W dniu 5 kwietnia 2019r w naszej szkole odbyło 
się spotkanie ze specjalistą z Komunalnego 

Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”            
Panią Katarzyną Kwiatkowską.

Uczniowie klas 4b,5a,5b,5c, i 7a wzięli udział 
w warsztatach na temat gospodarki odpadami.





Szkolne przedstawienie ekologiczne

"Śmieć powinien zawsze chcieć mieszkać tam, gdzie 
mieszka śmieć! Takie słowa piosenki wybrzmiały 12  
marca podczas przedstawienia ekologicznego pt."Na 

odpady mamy rady" w wykonaniu klasy 5A. 
Występ obejrzeli uczniowie z klas 0-5 SP. Przedsięwzięcie 

odbyło się w ramach projektu Lider Lokalnej Ekologii„ 
Na odpady mamy rady”.     

 "Więc mówię wam, ratujmy świat, bo gdy śmieci nam 
zasypią ziemię, to kiepsko widzę nas! "- oto kolejne 
hasła ekologiczne, tym razem z finałowej piosenki. 





Konkurs wiedzy ekologicznej

   

 28 marca klasy 7,8 i 3 gimnazjum zmierzyły się 
w konkursie wiedzy ekologicznej. 

Trzyosobowe drużyny z każdej klasy 
rozwiązywały zadania dotyczące ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami. Uczniowie 
wykazali się ogromną wiedzą i 

zaangażowaniem. Najwięcej punktów zdobyły 
klasy 3d i 3m gimnazjum.





„MYŚLĘ LOGICZNIE, 
BO EKOLOGICZNIE”



„Ekopostanowienia”

W październiku 2018 roku realizowaliśmy zadanie, 
którego celem było sformułowanie 

EKOPOSTANOWIEŃ uczniów związanych                   
z działaniami ekologicznymi, które możemy 

podejmować podczas codziennych czynności.

Każda klasa pod opieką wychowawcy wymyśliła     
10 ekopostanowień.

Najciekawsze zostały zaprezentowane społeczności 
szkolnej na dużej tablicy na korytarzu szkolnym.



Ekopostanowienia



EKOPROJEKTOWANIE



Ekologiczna gra planszowa, ale 
terenowa…

„Jumangologia”

Dzień pełne emocji, jakim okazało się wzięcie udziału w grze 
planszowo-terenowej „Jumangologia”

Nawiązując do zasad gry obowiązujących podczas filmowej 
gry Jumanji zorganizowaliśmy happening dla uczniów  klas 1 

i 2 połączony z nietypową grą planszową, bo odbywającą 
się na terenie boiska szkolnego.

Poruszanie się po planszy wiązało się z wypełnianiem zadań     
o tematyce ekologicznej, szukaniem zadań na terenie szkoły 
- a każda grupa musiała wykazać  się nie tylko wiedzą, ale 

też zaangażowaniem, współpracą i pomysłowością.



Jumangologia - Ekologia



Eko Makieta 
z surowców 

wtórnych
    

Uczniowie klas trzecich gimnazjum po opieką 
Pani K. Furtak i J. Dzienis wykonali obrazy inspirowane 

twórczością impresjonistów, w stworzeniu którego 
zamiast farb użyto kolorowych nakrętek.

Główna tematyka dotyczyła piękna otaczającej nas 
przyrody. Najciekawsze prace zdobią szkolne 

korytarze.



Ekologiczna moda/ tematyczny konkurs 
rzeźbiarski

   Wszyscy uczniowie klas gimnazjalny (blisko 150 
uczniów) zaangażowało się w wyżej 

zaproponowane projekty. Każdy z nich,                 w 
zależności od swoich zainteresowań, 

zaangażował się w jedną z wymienionych 
propozycji. 

Ekspozycja najlepszych prac uczniowskich, rzeźb 
wykonanych z surowców wtórnych odbyła się       

w marcu, a pokaz mody oraz wręczenie nagród 
odbyło się w dniu podsumowującym projekt.



Najciekawsze prace…



„Challenge” ekologiczny

W dniu 27 marca 2019r uczniowie klasy 3b gimnazjum 
podjęli wyzwanie i wzięli udział w zbiórce śmieci na 
zaniedbanej działce znajdującej się w okolicy szkoły. 

Zaproponowali zbiórkę zgodnie z zasadami 
segregacji. Akcja zakończyła się sukcesem,                   

a wszystkim zaimponowało ich zaangażowanie            
i entuzjazm.



„SPORT TO ZDROWIE, NIECH 
KAŻDY EKOLOG SIĘ O TYM DOWIE”

Szkolny Turniej                          

SPORTOWO- EKOLOGICZNY 



SZKOLNY TURNIEJ 
SPORTOWO - EKOLOGICZNY

          
W dniu 22 marca zorganizowany został w naszej 

szkole turniej sportowo-ekologiczny 
przygotowany przez n-l Panią G. Ligęzę. 
W ramach turnieju każda klasa IV i V 

wytypowała drużynę do rozwiązywania zadań 
wiedzowych oraz drużynę sportową oraz 
przygotowała wcześniej hasło ekologiczne 

związane z segregacją odpadów.



Uczniowie bawili się świetnie…



JESTEŚMY MEDIALNI



Gazetka szkolna 

    Na szkolnym holu umieściliśmy gazetkę                        
z informacjami dotyczącymi realizowanych         

w szkole zadań w ramach projektu                                                 
„Robię porządek z odpadami”. 

Informację dotyczące realizowanych zadań 
umieszczałyśmy również na stronie 

internetowej szkoły oraz w dzienniku 
elektronicznym.



Gazetka szkolna 



Akcja ulotkowa/plakatowa 
Postery i plakaty związane 

z tematyką projektu

W listopadzie 2018r ogłoszony został konkurs 
dla uczniów klas V- VIII szkoły podstawowej, 

oraz klas gimnazjalnych na poster/ plakat 
związany z zagadnieniami projektu. 

Tematyka prac była następująca:

• Klasy IV-V – Co mogę zrobić z odpadami, aby było ich mniej?

• Klasy VII – Jestem świadomym konsumentem.

• Klasy VIII – Zanieczyszczenia powierzchni Ziemi.

• Klasy 3 gimn. – Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?





Wystawa prac/projektów plastycznych 
wykonywanych w ramach realizacji 

projektu   

W marcu 2019 wybrany został tematycznym 
miesiącem ekologicznym w naszej placówce. 
Wtedy też zorganizowaliśmy wystawę prac 

plastycznych wykonanych w ramach projektu. 
Uczniowie i ich rodzice mogli podziwiać efekty 

swojej pracy. Prace zostały wykorzystane również 
praktycznie - jako dekoracja podczas konkursów 

ekologicznych oraz spotkania ze specjalistą z KZG.





Kl. 1,2,4,5,7,8 sp,                  3 gimnazjum

Na stronie internetowej 
szkoły…



ZADANIA WYKONYWANE WSPÓLNIE     
Z KZG „DOLINA REDY I CHYLONKI



Konkurs plastyczny 
pt. Małe dzieci nie chcą śmieci”

Uczniowie klas pierwszych i drugich pod opieką 
swoich wychowawców wykonały prace plastyczne 

nawiązujące do zaproponowanego tematu. 

Ponadto wychowawcy przeprowadzili cykl zajęć 
dotyczących ochrony przyrody oraz mobilizacji 

rodziny w czynne włączanie się segregację 
odpadów oraz zbiórkę surowców wtórnych 

prowadzonych w naszej placówce.





Konkurs Fotograficzny 
„Obserwuję przyrodę”

W naszej szkole cyklicznie prowadzone są warsztaty 
fotograficzne. To okazja nie tylko do zapoznania się                

z zagadnieniami technicznymi związanymi                                   
z wykonywaniem zdjęć, ale także do  uczestnictwa w 

warsztatach terenowych koncentrujących się na fotografii 
przyrodniczej. W zależności od preferencji uczniów 

skupiamy się na fotografii makro lub ujęciom pejzaży 
okolicy w której mieszkamy. Najpiękniejsze fotografie 

często wykonywane są podczas rajdów naszych 
uczniów-Rajdomanów. 

Każdy uczeń miał prawo zaprezentować swoją najlepszą 
fotografię zarówno podczas wystawy szkolnej, jak też wziąć 

udział w zaproponowanym konkursie fotograficznym.



Przyroda w obiektywie naszych 
uczniów…



Konkurs pt. „Mała nakrętka duży 
problem”

W naszej placówce od lat prowadzona jest 
zbiórka nakrętek w ramach konkursu 

organizowanego przez Komunalny Związek 
Gmin Doliny Redy i Chylonki.

Osobą odpowiedzialną za 
zbiórkę jest Pani                         

M. Konieczka. W okresie 
wrzesień- marzec zebraliśmy 

ponad 50 worków 60l.
Dodatkowo w szkole zbieramy 

makulaturę oraz baterie.



Konkurs pt „Ekspert E.E. czyli                                  
w trosce o środowisko”

W ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii” nasza szkoła 
włączyła się w akcję zbiórki elektroodpadów.  Za 

przeprowadzenie zbiórki odpowiedzialne były                      
Panie  K. Furtak i A. Perlak.

Informację o konkursie umieściliśmy na stornie internetowej 
szkoły, na portalu społecznościowym facebook, rozwiesiliśmy 

plakaty informacyjne w szkole, umieściliśmy ogłoszenia w 
dzienniku elektronicznym, oraz uczniowie roznieśli ulotki o 

zbiórce wśród okolicznych mieszkańców. 

Uczniowie i ich rodzice aktywnie włączyli się w akcję zbiórki 
elektroodpadów. 



Fotorelacja z akcji….

zdjęcia



Zestawienie liczby uczniów biorących udział 
w poszczególnych zadaniach

ZADANIE LICZBA UCZNIÓW KLASY

Zorganizowanie Rady 
Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna -

Ekowywiadówka Rodzice uczniów SP i Gimn. -

Happening ekologiczny Rodzice uczniów SP i Gimn. -

Tematyczne zajęcia 
warsztatowe 

125 Kl. 3a,3b,3c,3d,3m

Warsztaty terenowe (rajd) 40 kl. 4,5 sp, 3 gimnzajum

Warsztaty organizowane 
przez KZG

35 kl. 5b, 5c

Spotkanie na terenie 
placówki ze specjalistą 

105 Kl. 4a,5a,5b,5c,7a

Szkolne przedstawienie 
ekologiczne

17 (przedstawienie)
120(widzowie)

kl. 5a
Grupy 0, kl. 1,2,4,5

Konkurs wiedzy 
ekologicznej 

27 Kl. 7a,7b,8a,8b, 
3a,3b,3c,3d, 3m gimn.



Zestawienie liczby uczniów biorących udział 
w poszczególnych zadaniach

ZADANIE LICZBA UCZNIÓW KLASY

Myślę logicznie, bo 
ekologicznie

ok. 300 kl. 1,2,4,5,7,8 sp, 3 gimnazjum

Ekologiczna gra planszowa 200 1a,1b,2a,2b,4a,4b,5a,5b,5c7a 

EKO Makieta z surowców 
wtórnych

20 kl. 3d, 3m gimn.

Ekologiczna 
moda/tematyczny konkurs 
plastyczny

140 3a,3b,3c,3d,3m gimn

Challenge ekologiczny 28 Kl. 3b gimn.

Szkolny turniej 
sportowo-ekologiczny

88 kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 5c

Gazetka szkolna 10 3b,3d,3m,

Akcja ulotkowa/plakatowa 
Konkurs na poster/ plakat 
związany z tematyką 
projektu

150 Kl. 5b, 5c,7a, 7b, 
3a,3b,3c,3d,3m gimn.



Zestawienie liczby uczniów biorących udział 
w poszczególnych zadaniach

ZADANIE LICZBA UCZNIÓW KLASY

Wystawa prac/projektów 
plastycznych wykonanych     
w ramach projektu

20 3a,3b,3d

Na stronie 
internetowej…/prezentacja 
power point

- koordynator, n-le  włączeni    
w realizację projektu

Konkurs Plastyczny pt. „Małe 
dzieci nie chcą śmieci”

80 klasy 1a,1b,2a,2b

Konkurs fotograficzny 
„Obserwuję przyrodę”

7 klasy 3 gimn.,

Konkurs pt. „Mała nakrętka 
duży problem”

wszyscy uczniowie klasy SP i Gimnazjum

Konkurs pt. „Ekspert E.E. czyli 
w trosce o środowisko”

wszyscy uczniowie klasy SP i gimnazjum



Wykorzystane materiały
W realizacji zadań w ramach
Projektu Lider Lokalnej Ekologii   
korzystaliśmy głównie z materiałów 
otrzymanych z Komunalnego Związku
Gmin. Były to:
• Plakaty
• Broszury
• Ulotki
• Materiały edukacyjne umieszczone na stronie KZG  „Dolina Redy        

i Chylonki” www.kzg.pl
• Scenariusz lekcji opracowany przez n-la biologii
• Ulotki przygotowane przez n-la, informujące o akcji zbiórki 

elektrooodpadów                              


