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Zadania projektowe



1A Zorganizowanie Rady Pedagogicznej     
poświęconej tematyce projektu

W dniu 11 września 2018 podczas Rady 
Pedagogicznej koordynatorzy przedstawili cele 
i harmonogram projektu. Przydzielono zadania 
poszczególnym nauczycielom.



1B. Ekowywiadówka

Podczas listopadowych 
zebrań z rodzicami 
wychowawcy 
przedstawili działania 

w ramach projektu. 
Uczniowie klasy 7d  
przedstawili wyniki 
projektu edukacyjnego 
„ Tworzywa 
biodegradowalne”



1C. Happening ekologiczny 
podczas obchodów Dnia Ziemi



1D. Udział szkolnych koordynatorów w 
projekcie „ Szkoła dla środowiska”

Małgorzata Słowińska uczestniczyła w projekcie 
„ Szkoła dla  środowiska”



Zielona Szkoła
Tematyczne zajęcia warsztatowe 

Recyklig – jestem za!
Zanieczyczenia powietrza i 
sposoby ich zapobiegania



Zielona Szkoła
Własne warsztaty terenowe

Walory przyrodnicze i zagrożenia 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego



Zielona Szkoła
Warsztaty organizowane przez KZG

Warsztaty w oczyszczalni ścieków



Tematyczny miesiąc ekologiczny
Spotkanie ze specjalistą

W II LO odbyło się 
spotkanie z panem 
Patrykiem Buławą 
pracownikiem Zakładu 
Zagospodarowania 
Odpadów   w Nowym 
Dworze koło Chojnic. 
Młodzież dowiedziała się 
jakie przepisy i w jaki 
sposób regulują 
gospodarkę odpadami w 
Polsce.



Tematyczny miesiąc ekologiczny
Szkolne przedstawienie ekologiczne

„Sąd nad cywilizacją”



Tematyczny miesiąc ekologiczny
Zero waste!

Monitoring dzikich wysypisk na 
terenie Rumi.

Uczniowie klas 4 brali udział 
w monitoringu dzikich 
wysypisk położonych  na 
łąkach w pobliżu szkoły. 
Dzieci zastanawiały się 
dlaczego ludzie wyrzucają 
śmieci na tereny spacerowe 
oraz jaki jest ich wpływ na 
otaczającą przyrodę.



Tematyczny miesiąc ekologiczny 
Szkolna zbiórka odzieży używanej

Uczniowie liceum 
przeprowadzili zbiórkę 
odzieży używanej, którą 
się mogli wymieniać. 
Pozostałe ubrania 
zostały przekazane do 
Caritas.



Myślę logicznie, bo ekologicznie.



Ekoprojektowanie
Moja ekologiczna gra planszowa

Uczniowie klas 7 
przygotowali grę na 
zasadzie double, której 
tematyką było 
bezpieczeństwo przy 
wykonywaniu 
eksperymentów. 
Uczniowie poprzez grę 
zapoznali się z 
oznakowaniami na 
opakowaniach.



Ekoprojektowanie
Eko makieta z surowców wtórnych



Ekoprojektowanie
Ekologiczny pokaz mody



Ekoprojektowanie
Konkurs plastyczny



„ Sport to zdrowie, niech każdy ekolog się o tym dowie”
Drużyny żabek, myszek i bocianów rywalizowały w zawodach sportowo –

przyrodniczych. W konkurencjach związanych odpadami zwyciężyły bociany.



Jesteśmy medialni
Gazetka szkolna



Jesteśmy medialni
Akcja ulotkowa



Jesteśmy medialni
Wystawa projektów



Jesteśmy medialni
Prezentacja power point

Inne prezentacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej 
szkoły

Dlaczego walczymy z 
plastikiem czyli tworzywami 

sztucznymi w morzach i 
oceanach?

BŁĘKITNE SIÓDEMKI ZSO Szkoła Podstawowa nr.9 w Rumi



Jesteśmy medialni
Fotografuję smartfonem

Poniżej znajduje się filmik wykonany przez uczennicę pt. 
„3R”



Jesteśmy medialni
Prezentujemy się w CN Eksperyment
Projekt „ Tworzywa 
biodegradowalne” 
uczniowie przedstawili

w Centrum Nauki 
Eksperyment w Gdyni. 
Prezentacja projektu jest 
dostępna pod adresem 
https://docs.google.com/
presentation/d/1cs7nijHh
6u4Jn43hG0XZyMrWpJrq
7n1LBog0D1kf24E/edit#sl
ide=id.p

https://docs.google.com/presentation/d/1cs7nijHh6u4Jn43hG0XZyMrWpJrq7n1LBog0D1kf24E/edit


Zadania wykonywane wspólnie z KZG
konkurs plastyczny „ Małe dzieci , nie chcą śmieci”

Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym, 
w którym zdobyli 2 wyróżnienia.



Zadania wykonywane wspólnie z KZG
Konkurs fotograficzny

Uczniowie brali udział w konkursie 
fotograficznym „ Obserwuję przyrodę”



Zadania wykonywane wspólnie z KZG
„ Mała nakrętka, duży problem”



Zadania wykonywane wspólnie z KZG
„Ekspert elektrośmieci”

Akcja informacyjna Zbiórka elektrośmieci



Podsumowanie projektu

Na terenie szkoły odbył się 
apel podsumowujący 
projekt. Przypomniano 
działania, które odbyły się 
podczas trwania projektu 
i najbardziej aktywnym 
uczniom wręczono 
upominki. Udział w 
przedsięwzięciu pozwolił 
na uświdomienie młodych 
ludzi w zakresie 
gospodarki odpadami i 
ochrony środowiska.


