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Formularz realizacji projektu



1.EDUKACJA DOROSŁYCH

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

1. Zorganizowanie Rady 
Pedagogicznej 

poświęconej tematyce 
projektu

Danuta Czernewska
Agata Walczewska

Wrzesień, październik 
2018r.

2. Ekowywiadówka z 
rodzicami/opiekunami 

uczniów

Agata Walczewska, 
Dominika Dąbrowska, 

wychowawcy klas

Listopad 2018r., styczeń 
2019r.

3. Happening ekologiczny 
wśród okolicznych 

mieszkańców

Agata Walczewska, 
Dominika Dąbrowska

Marzec 2019r.

4. Udział szkolnych 
koordynatorów w 

programie edukacyjnym 
„Szkoła dla środowiska”

Agata Walczewska 2019 rok



RADA PEDAGOGICZNA

Na Radzie Pedagogicznej we wrześniu Pani 
Dyrektor Danuta Czernewska poinformowała o 
przystąpieniu szkoły do projektu „Lider lokalnej 

ekologii”. Przedstawione zostały główne 
założenia i tematyka projektu, a na kolejnym 

posiedzeniu RP w październiku 
zaprezentowano plan działań w ramach 

realizacji projektu.



EKOWYWIADÓWKA

Na spotkaniach z rodzicami, wychowawcy klas 
przedstawili plan działań ekologicznych na rok 
2018/2019. Rodzice zostali poinformowani o 
organizowanej zbiórce nakrętek i  
elektroodpadów. Przeprowadzono również 
akcję informacyjną dotyczącą konieczności 
segregowania odpadów i wpływu odpadów 
niebezpiecznych na środowisko.

W realizacje zadań ekologicznych postanowiła  
włączyć  się również Rada Rodziców.



HAPPENING EKOLOGICZNY

26 marca uczniowie klas IV, V, i VII
Szkoły Podstawowej Nr 8 wzięli udział w
happeningu ekologicznym, którego celem
było zwrócenie uwagi na konieczność
segregowania odpadów. Uczniowie z
transparentami przemaszerowali ulicami
Wejherowa. W trakcie happeningu
uczniowie rozdawali mieszkańcom ręcznie
robione ulotki informujące o konieczności
selektywnej zbiórki odpadów i
szkodliwości ich spalania w piecach.

Mamy nadzieję, że było nas widać i

słychać, a społeczność lokalną zmusiliśmy

do refleksji na temat „śmieciowego

problemu”



HAPPENING EKOLOGICZNY



HAPPENING EKOLOGICZNY



UDZIAŁ W PROGRAMIE „SZKOŁA 
DLA ŚRODOWISKA”

Szkolny koordynator (Agata Walczewska) bierze 
udział w  cyklicznych spotkaniach seminaryjno-

warsztatowych. Ostatnie spotkanie zaplanowane 
jest na 23 maja 2019r.



2. „ZIELONA SZKOŁA”

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

1. Tematyczne zajęcia 
warsztatowe prowadzone 

na terenie placówki 
oświatowej

Anna Łaszewska Luty 2019

2. Własne warsztaty 
terenowe prowadzone poza 

terenem placówki
Małgorzata Hallmann Kwiecień 2019

3. Warsztaty organizowane 
przez KZG „Dolina Redy i 

Chylonki” lub inne 
instytucje.

Martyna Lewandowska Luty 2019



TEMATYCZNE ZAJĘCIA 
WARSZTATOWE PROWADZONE 

NA TERENIE PLACÓWKI
W lutym klasa VIIa 

przygotowała i 
przeprowadziła cykl 3 
warsztatów poświęconych 
tematyce projektu. 

⚫ Warsztaty prowadzone były 
w następujących blokach 
tematycznych:

⚫ 1. Nie marnuj jedzenia myśl 
ekologicznie.

⚫ 2. Elektroodpad – śmieć 
szczególnie niebezpieczny.

⚫ 3. Plastik, papier, bio i szkło 
segregacja to jest to.



TEMATYCZNE ZAJĘCIA 
WARSZTATOWE PROWADZONE 

NA TERENIE PLACÓWKI
W czasie warsztatów 
uczniowie pracowali w 
grupach i opracowywali 

argumenty do dyskusji na 
pytania : co zyskujemy 

dzięki segregacji?, 
dlaczego marnujemy tyle 
jedzenia?, dlaczego nie 

można elektrośmieci 
wyrzucać` do śmietnika?



TEMATYCZNE ZAJĘCIA 
WARSZTATOWE PROWADZONE 

NA TERENIE PLACÓWKI



WŁASNE WARSZTATY 
TERENOWE

W kwietniu, uczniowie klas 1-3, 
którzy uczęszczają na świetlicę 

szkolną, wzieli udział w 
warsztatach z segregacji 

odpadów , które poprowadziła 
Pani Małgorzata Hallmann.



WŁASNE WARSZTATY 
TERENOWE

W czasie warsztatów uczniowie 
uzyskali odpowiedzi na 

pytania:

⚫ co to jest segragacja?, 

⚫ czy wszystkie śmieci można 
segregować?,

⚫ jak segregowac odpady?



WŁASNE WARSZTATY 
TERENOWE

Na zakończenie uczniowie 
otrzymali zadanie pt. "akcja 
segregacja"- każdy otrzymał 

worek śmieci i musiał 
dokonac właściwej 

segregacji. Nie było to proste 
zadanie, ale uczniowie 

poradzili sobie z nim bez 
problemu.



WARSZTATY ORGANIZOWANE 
PRZEZ KZG „DOLINA REDY I 

CHYLONKI”
27 lutego klasa VIId wzięła 

udział w warsztatach 
„Ciepło dla Trójmiasta”



3. TEMATYCZNY MIESIĄC 
EKOLOGICZNY

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

1. Spotkanie na terenie 
placówki ze specjalistą z 
dziedziny dot. projektu

Jadwiga Lewicka Marzec 2019

2. Szkolne przedstawienie 
ekologiczne

Małgorzata Rogowska Marzec 2019

3. Turniej ekologiczny Dorota Chodubska Kwiecień 2019

4. Konkurs na hasło 
ekologiczne

Dominika Dąbrowska
Agata Walczewska

Marzec 2019

5. Konkurs na plakat
Dominika Dąbrowska
Agata Walczewska Marzec 2019

6. Konkurs – zaprojektuj 
transparent ekologiczny

Dominika Dąbrowska
Agata Walczewska

Marzec 2019

7. Konkurs „Umwelt braucht 
Hilfe”

Katarzyna Wojtasik Marzec 2019



SPOTKANIE NA TERENIE 
PLACÓWKI ZE SPECJALISTĄ Z 
DZIEDZINY DOT. PROJEKTU

27 marca gościliśmy w naszej 
szkole Pana Henryka Lewickiego, 

pracownika Urzędu Gminy w 
Wejherowie, który opowiadał 

uczniom o segregowaniu odpadów. 
W wykładzie wzięli udział 

uczniowie klas szóstych, którzy 
dowiedzieli się o systemie 

gospodarowania odpadami w 
gminie Wejherowo.



SPOTKANIE NA TERENIE 
PLACÓWKI ZE SPECJALISTĄ Z 
DZIEDZINY DOT. PROJEKTU

Nasz Gość mówił m.in.rodzajach 
odpadów, konieczności ich 
segregowania i o zasadach 

segregacji. Wspomniał również 
uczniom o karach jakie grożą za 
nielegalne wyrzucanie śmieci.



SZKOLNE PRZEDSTAWIENIE 
EKOLOGICZNE

W lutym, uczniowie klasy II 
przygotowali 

przedstawienie 
ekologiczne pt. „ 

Sprzątanie lasu” autorstwa 
M.Raczek-Bielawy i M. 

Szczotki



SZKOLNE PRZEDSTAWIENIE 
EKOLOGICZNE



TURNIEJ EKOLOGICZNY

5 kwietnia 2019 r. odbył się 
konkurs dla klas czwartych 

naszej szkoły. Miał on formę 
zabawy połączonej z 

zadaniami ekologicznymi. 
Każda z klas musiała się do 

tego konkursu solidnie 
przygotować: wykonać  

projekt kosza na odpady 
segregowane, przygotować 

doping i ubrać się w 
odpowiednie kolory. 



TURNIEJ EKOLOGICZNY

Wszyscy spisali się na medal, 
prawie bezbłędnie 

rozwiązywali konkursowe 
zadania, a było to m.in. 

wykonanie piłek z gazety i 
rzut nimi do kosza, quiz 

ekologiczny oraz ułożenie z 
plastikowych nakrętek 
numeru naszej szkoły.



TURNIEJ EKOLOGICZNY



HASŁA EKOLOGICZNE

W marcu został ogłoszony 
konkurs dla klas VII-VII i III 

oddziałów gimnazjalnych, na 
hasło ekologiczne. Każda 
klasa miała przygotować 
hasło na  długich rolkach 
papieru i rozwiesić je na 
szkolnych korytarzach.

Hasła nagrodzone: 

„Nie wyrzucaj jak leci 
wszystkiego do śmieci”

„Tu papierek, tam butelka 
wrzucaj śmieci do kubełka”

„Puszkę zgnieć wyjdzie z 
tego mały śmieć”



HASŁA EKOLOGICZNE



HASŁA EKOLOGICZNE



PLAKATY EKOLOGICZNE

W marcu uczniowie klas I-III 
brali udział w konkursie na 

plakat zachęcający do zbiórki 
elektroodpadów



PLAKATY EKOLOGICZNE



TRANSPARENT EKOLOGICZNY

W marcu dla klas IV-VI 
ogłoszono konkurs  na 

transparent ekologiczny. 
Przygotowane transparenty 

zostały wykorzystane 
podczas happeningu 

ekologicznego 26 marca.



TRANSPARENT EKOLOGICZNY



TRANSPARENT EKOLOGICZNY



„Umwelt braucht Hilfe”

W marcu, nauczyciele 
germaniści, zorganizowali 
konkurs dla uczniów klas  

VII-VIII i oddziałów 
gimnazjalnych pt. 

„Środowisko potrzebuje 
twojej pomocy”



„Umwelt braucht Hilfe”



„Umwelt braucht Hilfe”



4. „MYŚLĘ LOGICZNIE BO 
EKOLOGICZNIE”

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

Ekopostanowienia ucznia 
spisane na tablicy z 

kodeksem ekologicznym 
szkoły

Anna Jarzembińska Marzec 2019



„MYŚLĘ LOGICZNIE BO 
EKOLOGICZNIE”

Każdy ma wpływ na środowisko, w 
którym żyjemy. Wiele pozornie 

drobnych i nieznaczących wyborów, 
które codziennie dokonujemy 
przekłada się na tempo zmian 

klimatycznych na Ziemi. 

Uczniowie klasy IVD wraz z 

wychowawczynią postanowili zmienić 

swoje nawyki na bardziej „EKO” i 

stworzyli kodeks ekologiczny, który 

spisali na papierowych torbach.



„MYŚLĘ LOGICZNIE BO 
EKOLOGICZNIE”



„MYŚLĘ LOGICZNIE BO 
EKOLOGICZNIE”



„MYŚLĘ LOGICZNIE BO 
EKOLOGICZNIE”



5. EKOPROJEKTOWANIE

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

1. Moja ekologiczna gra 
planszowa

Agata Walczewska
Maria Zybała

Luty 2019

2. Eko Makieta z surowców 
wtórnych

Maria Zybała
Sabina Grzenkowicz

Grudzień 2018

3. Ekologiczny pokaz mody
Maria Zybała

Dominika Dąbrowska Marzec 2019

4. Ekoowady z surowców 
wtórnych

Rada Rodziców Styczeń 2019



EKOLOGICZNA GRA 
PLANSZOWA

W lutym, uczniowie klas       
I-III, którzy uczęszczają na 
świetlicę szkolną, stworzyli 

ekologiczna grę 
planszową. Zabawa 

pobudziła ich kreatywność i 
dała wiele radości. Dzieci 

same planowały 
rozmieszczenie pól, 
układały pytania i 

opracowywały strategię gry



EKOLOGICZNA GRA 
PLANSZOWA



EKOMAKIETA Z SUROWCÓW 
WTÓRNYCH

W grudniu, uczniowie    klas 
V w ramach zajęć 

plastycznych, 
przygotowywali projekt 
makiety z surowców 

wtórnych pt „ Ekoosiedle”. 
W sumie przygotowano 

ponad 30 ekomakiet, które 
zostały zaprezentowane na 

wystawie w lutym.



EKOMAKIETA Z SUROWCÓW 
WTÓRNYCH



EKOLOGICZNY POKAZ MODY

20 marca dbył się pokaz mody 
ekologicznej przygotowany przez 

uczniów.

Uczniowie prezentowali swoje 
niecodzienne ubrania wykonane z 

materiałów wtórnych (gazet, kartonów, 
puszek, korków, reklamówek, 

worków).

Stroje były niezwykle pomysłowe, 
podobały się pozostałym uczniom, a 
modelki i modele zostali nagrodzeni 

oklaskami.



EKOLOGICZNY POKAZ MODY



EKOLOGICZNY POKAZ MODY



EKOLOGICZNY POKAZ MODY



EKOOWADY Z SUROWCÓW 
WTÓRNYCH

W styczniu Rada Rodziców 
ogłosiła konkurs dla klas I –

III na projekt ekoowada z 
surowców wtórnych. Rada 
Rodziców dla zwycięskiej 

klasy ufundowała nagrodę.



EKOOWADY Z SUROWCÓW 
WTÓRNYCH



6. SPORT TO ZDROWIE NIECH 
KAŻDY EKOLOG SIĘ O TYM 

DOWIE”

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

Turniej sportowo-
ekologiczny

Łukasz Zimniewicz Marzec 2019



TURNIEJ SPORTOWO -
EKOLOGICZNY

28 marca odbył się turniej 
sportowo-ekologiczny dla 

klas czwartych. Turniej 
składał się z dwóch części: 

pierwsza odbywała się na sali 
gimnastycznej, druga na 

bieżni sportowej.

Uczniowie brali udział m.in. w 
konkurencjach: rzut piłką 

papierową do kosza, wyścigi 
w workach, plastikowa 

sztafeta, skakać każdy może, 
plastikowy slalom,podaj i 

zawróć



TURNIEJ SPORTOWO -
EKOLOGICZNY



7. JESTEŚMY MEDIALNI

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

1. Gazetka szkolna Dominika Dąbrowska

Agata Walczewska

Styczeń – Kwiecień 2019

2. Akcja ulotkowa/ 

plakatowa

Dominika Dąbrowska

Agata Walczewska

Styczeń-marzec 2019

3. Wystawa prac 

wykonanych w ramach 

projektu

Dominika Dąbrowska

Agata Walczewska

Luty, marzec 2019

4. Prezentacja power point  

nt. projektu

Agata Walczewska Kwiecień 2019

5. Filmik „fotografuje 

smartfonem”

Katrzyna Drausal Marzec 2019

6. Ekologiczna gra 

komputerowa

Monika Mielewczyk

Mirosława Skrzypowska

Marzec 2019



GAZETKA SZKOLNA

W okresie od stycznia do 
kwietnia na ternie szkoły w 
dwóch miejscach (stary i 
nowy budynek szkoły) 

przygotowano dwie gazetki 
na temat projektu , które były 
na bieżąco aktualizowane.



GAZETKA SZKOLNA



AKCJA ULOTKOWA I 
PLAKATOWA

W okresie od stycznia do 
kwietnia zorganizowano akcję 
plakatową dotyczącą tematyki 
projektu. W styczniu podczas 
zebrań z rodzicami i marcu 
podczas happeningu 
ekologicznego przeprowadzono 
akcję ulotkową wśród 
mieszkańców Wejherowa. Ulotki 
pochodziły z KZG oraz były 
przygotowane przez uczniów 
klas VI i VII (łącznie ponad 70 
ulotek)



AKCJA ULOTKOWA I 
PLAKATOWA



Wystawa prac wykonanych w 
ramach projektu



Wystawa prac wykonanych w 
ramach projektu



Prezentacja power point nt. projektu

W czasie trwania projektu przygotowano kilka prezentacji:

1. Prezentacja dotycząca projektu przedstawiona na wrześniowej 
Radzie Pedagogicznej

2. Prezentacja „Drugie życie elektrośmieci”

3. „Nie marnuj żywności”

4. „Plastik, papier, bio i szkło segregacja to jest to”

5. Prezentacja podsumowująca realizację projektu – wysłana do 
KZG Dolina Redy i Chylonki, która będzie również 
przedstawiona na czerwcowej Radzie Pedagogicznej.



Filmik „fotografuje smartfonem”

W marcu, uczniowie klasy VIIIA, 
nakręcili i zmontowali film w 

języku niemieckim pt. „Ich bin 
eko”



Ekologiczna gra komputerowa

Uczniowie klas VI stworzyli w 
programie Scratch ekologiczną 
grę komputerową pt. "Czy 
umiesz być EKO?„

Gra dostępna jest pod adresem 
https://scratch.mit.edu/projects/2
60884258/



8. Zadania wykonane wspólnie z 
KZG „Dolina Redy i Chylonki”

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

1. Konkurs plastyczny pt. 

„Małe dzieci nie chcą śmieci”

Joanna Piasecka Luty 2019

2. Konkurs fotograficzny 

#obserwuję przyrodę

Agata Walczewska Marzec 2019

3. Konkurs pt. „Mała nakrętka

duży problem”

Dorota Chodubska Listopad 2018-kwiecień 2019

4. Konkurs pt. „ Ekspert E.E. 

czyli w trosce o środowisko”

Dominika Dąbrowska Kwiecień 2019



9. Podsumowanie projektu

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

Zorganizowanie apelu na 

terenie szkoły

Dominika Dąbrowska

Agata Walczewska

Kwiecień 2019



APEL PODSUMOWUJĄCY

5 kwietnia zorganizowano apel 

podsumowujący. W czasie apelu 
omówiono akcje prowadzone w ramach 
projektu i wręczono nagrody za udział 

w konkursach:

-Plakat ekologiczny

-Ekomakieta

-Ekoowady

-Turniej ekologiczny

Wyróżniono również uczniów 
najbardziej zaangażowanych w 

realizacje projektu.



APEL PODSUMOWUJĄCY



PODSUMOWANIE

Przez cały rok szkolny uświadamialiśmy sobie, jak wielkim 
problemem są śmieci. Uczniowie klas najmłodszych, aż po 
mlodzież klas VII, VII i oddziałów gimnazjalnych, brali udział w 
warsztatach, lekcjach, wykładach, akcjach i konkursach 
ekologicznych.

W czasie tych akcji dowiedzieli się jak ważne jest świadome 
podchodzenie do problemu. Ale, aby to było możliwe, niezbędne 
jest odpowiednia wiedza. Ta wiedzę uczniowie uzyskali od 
swoich nauczycieli i kolegów, którzy prowadzili warsztaty.

Dowiedzieliśmy się również, jaką „politykę śmieciową” prowadzi 
Wejherowo, i co należy zrobić jeśli ktoś inny postępuje 
niewłaściwie.



PODSUMOWANIE

Podczas realizacji projektu uczniowie dowiedzieli się na czym 
polega recykling i, że odpady można wykorzystać w pracach 
plastycznych.  Musieli się wówczas wykazać kreatywnością i 
uruchomić swoją wyobraźnię.

Mamy nadzieję, że świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży, 
nauczycieli i rodziców będzie poszerzana w przyszłości poprzez 
równe ciekawe projekty i programy.



ŹRÓDŁA

Materiały edukacyjne i promocyjne Komunalnego Związku Gmin 
Doliny Redy i Chylonki


