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FORMULARZ Z REALIZACJI PROJEKTU 

„LIDER LOKALNEJ EKOLOGII”



EDUKACJA DOROSŁYCH
RADA PEDAGOGICZNA ORAZ EKOWYWIADÓWKA

Na początku roku szkolnego powiadomiliśmy grono pedagogiczne
o realizowanym programie. Realizacja programu odbywała się
podczas lekcji: przyrody, biologii, chemii, geografii, j. polskiego,
technice, plastyce, informatyce, a także na godzinach wychowawczych
i zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

Jesienią 2018r. odbyły się spotkania z rodzicami, na których
wychowawcy klas zapoznali rodziców z tematyką projektu oraz
regulaminem. Wywiadówkom towarzyszyła także szkolna akcja
plakatowa na ten temat.

Informacje o projekcie zostały umieszczone na stronie internetowej,
a także szkolnym Facebook’u.



EDUKACJA DOROSŁYCH
CELE PROJEKTU:

Główne cele projektu Lider Lokalnej Ekologii 2018 /2019

Uświadomienie społeczności lokalnej, że właściwa segregacja 
odpadów i recykling pozwala:

➢oszczędzać miejsce przeznaczone na składowanie odpadów;

➢powtórnie wykorzystać wiele surowców;

➢zmniejszyć zużycie naturalnych surowców;

➢zmniejszyć ilości ścieków oraz odpadów;

➢zmniejszyć zużycie energii;

➢zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery;

➢zmniejszyć  ilości odpadów szkodliwych, które trudno ulegają 
rozkładowi.



EDUKACJA DOROSŁYCH
HAPPENING SPALANIE ŚMIECI SZKODZI I SZPECI

Uczennice klasy 5c i IIIA gimnazjum w ramach projektu Lider Lokalnej Ekologii,
przeprowadziły w czasie zebrania z rodzicami happening na temat szkodliwości spalania
śmieci w piecach domowych. W tym dniu uczennice przedstawiły informacje w formie
prezentacji Power Point, plakatów oraz ulotek. Palenie śmieci w przydomowych
piecach odbywa się głównie w sezonie grzewczym i pogarsza jakość powietrza.
Odpowiedzialność za taki stan ponoszą najczęściej mieszkańcy domków
jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności palą w piecach śmieci. Trują w ten
sposób siebie i sąsiadów. Zatem głównym celem akcji było uświadomienie naszej
społeczności lokalnej, że SPALANIE ŚMIECI SZKODZI I SZPECI!



EDUKACJA DOROSŁYCH
MARSZ EKOLOGICZNY KLAS 1-3 SP

W ramach szkolnych obchodów Dnia Ziemi, odbył się Marsz Ekologiczny. W marszu
udział wzięły dzieci z klas młodszych. Uczniowie przygotowali transparenty oraz hasła
i okrzyki. Marsz miał na celu zwrócenie uwagi na problem segregacji odpadów,
a także wyczulenie dzieci i lokalnej społeczności, że nasza planeta to nasza wspólna
sprawa. Gwizdki, trąbki, inne instrumenty i głośne okrzyki zwracały uwagę
przechodniów oraz mieszkańców osiedla. Marsz był bardzo udany. To lubiana przez
dzieci forma aktywnego nauczania. Co roku organizuje i zaprasza do udziału w nim
klasy wraz z wychowawcami pani Anna Matuszczak.



Koordynatorzy projektu Lider Lokalnej Ekologii Panie Małgorzata Czyż                
i Krystyna Ciesielska oraz Pani Sylwia Jarecka uczestniczą  w projekcie 
edukacyjno – promocyjnym szkoła / przedszkole dla środowiska. 
Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości, wrażliwości 
oraz postaw prośrodowiskowych zgodnie z zasadami                             
zrównoważonego rozwoju wśród społeczności szkolnej/ przedszkolnej 
oraz lokalnej.

EDUKACJA DOROSŁYCH
SZKOŁA/PRZEDSZKOLE DLA ŚRODOWISKA



„ZIELONA SZKOŁA”
ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA TERENIE PLACÓWKI 

10 października z okazji Dnia Drzewa, święta obchodzonego
pod auspicjami ONZ, podczas zajęć uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej podziwiali różne rodzaje drzew
występujących na całym świecie. Dowiedzieli się również, że
drzewa odgrywają zasadniczą rolę w ochronie Ziemi przed
negatywnymi skutkami cywilizacyjnymi - efektem
cieplarnianym czy smogiem. Po prezentacji wykonali piękne
prace plastyczne, które wszyscy uczestnicy zajęć mogli
podziwiać na wystawie szkolnej.



„ZIELONA SZKOŁA”
ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA TERENIE PLACÓWKI 

Zajęcia prowadzone w grupie 6-latków dotyczyły segregacji śmieci.             
W pierwszym etapie warsztatów wspólnie szukaliśmy informacji                    
w zasobach Internetu,  a następnie każdy rodzaj odpadu został omówiony, 
a także zilustrowany przez dzieci. Na koniec powstały prace ukazujące 
zasady segregacji odpadów. 



„ZIELONA SZKOŁA”
ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA TERENIE PLACÓWKI 

WARSZTATY „SEGREGACJA ODPADÓW” W KLASACH 1-3 SP
Klasa 5c przygotowała prezentacje, dotyczyły Eko Doliny- miejsca zajmującego
się szeroko pojętą gospodarką odpadami. Materiały i wiedza pozyskane zostały
podczas warsztatów terenowych organizowanych przez KZG. Uczniowie oprócz
prezentacji stworzyli również rebusy, zagadki i krzyżówki dotyczące tematyki
odzyskiwania surowców i segregacji odpadów.



„ZIELONA SZKOŁA”
ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA TERENIE PLACÓWKI 

Zajęcia dla klas 7 przygotowane przez uczniów klasy III A:

➢JAK TWORZYWA SZTUCZNE ZMIENIŁY NASZE ŻYCIE

➢CYKL ŻYCIA PRODUKTU

➢SMOG

➢ZANIECZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZIEMI

Uczniowie klasy III A przygotowali prezentacje multimedialne, które 
przedstawili swoim koleżankom i kolegom z klas 7 w czasie lekcji 
chemii.



„ZIELONA SZKOŁA”
WŁASNE WARSZTATY TERENOWE PROWADZONE POZA TERENEM PLACÓWKI

PROMOCJA BIORÓŻNORODNOŚCI I POSZANOWANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

➢ Wycieczka klas 5 a i 5 c do Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie. 
Przebywając na terenie ogrodu mogliśmy podziwiać blisko 150 gatunków drzew i 
krzewów oraz ponad 70 gatunków roślin zielnych. Dowiedzieliśmy się też, na czym 
polega praca leśnika. 

➢ Warsztaty terenowe klasy 5a i 5c w Rezerwacie Kępy Redłowskiej, gdzie uczniowie 
mogli zaobserwować cechy geomorfologiczne zachodzące na styku lądu i morza 
oraz podziwiać florę i faunę tego obszaru.

➢ Obserwacja przyrody w czasie zajęć terenowych przedszkolaków.



„ZIELONA SZKOŁA”
WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ KZG

„BLIŻEJ EUROPY – NOWOCZESNE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI”

Uczniowie klasy 5 c w dniu 21.03.2017 r. brali udział w warsztatach terenowych
organizowanych przez KZG we współpracy z EKO DOLINĄ Sp. z o.o.

W ramach warsztatów uczniowie zapoznali się z zagadnieniami z zakresu
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Z uzyskanych informacji uczniowie przygotowali prezentacje, które przedstawili
kolegom z klas 1-3.



TEMATYCZNY MIESIĄC EKOLOGICZNY
SPOTKANIE NA TERENIE PLACÓWKI Z PRACOWNIKAMI  

WYDZIAŁU  ŚRODOWISKA URZĘDU  MIASTA GDYNIA

15 marca wśród uczniów klasy 5c oraz 5b odbyły się warsztaty o segregowaniu
odpadów, które zostały przeprowadzone przez panie z Urzędu Miasta. Podczas
zajęć zostały omówione zasady segregowania odpadów w naszym mieście.
Na koniec warsztatów odbyły się quiz z nagrodami, w którym trzeba było
wykazać się zdobytą wiedzą.

22 marca na godzinie wychowawczej w 5b uczniowie starali się wykorzystać
w praktyce wiedzę zdobytą na warsztatach, które odbyły się tydzień wcześniej.
Uczniowie podzieleni na grupy starali się pogrupować śmieci do odpowiednich
koszy na śmieci. Następnie z przyniesionych śmieci starali się stworzyć
wynalazki.



19 marca 2019 r. uczniowie klasy 6a, 6b i 6c brali udział w spotkaniu
z przedstawicielami Eko Patrolu. Głównym tematem warsztatów było
zapoznanie uczniów z zadaniami Strażników Eko Parolu. Młodzież obejrzała
prezentację dotyczącą ochrony środowiska i zwierząt oraz szkodliwości
spalania odpadów w piecach domowych.

TEMATYCZNY MIESIĄC EKOLOGICZNY
SPOTKANIE NA TERENIE   PLACÓWKI  Z PRACOWNIKAMI 

STRAŻY MIEJSKIEJ W GDYNI 



TEMATYCZNY MIESIĄC EKOLOGICZNY
SPOTKANIE NA TERENIE PLACÓWKI         

Z PRZEDSTAWICIELEM BIURA MIEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW 
KONSUMENTA

JESTEM ŚWIADOMYM KONSUMENTEM –w dniu 22 marca uczniowie klasy
7a,7b,7c uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez przedstawiciela Biura
Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta. Po zakończonych warsztatach
uczniowie wykonali plakaty, które wszyscy mogli podziwiać na wystawie
szkolnej.



TEMATYCZNY MIESIĄC EKOLOGICZNY

SZKOLNE PRZEDSTAWIENIE EKOLOGICZNE

Uczniowie klas 5c, 6c oraz 6b przygotowali przedstawienie „Królestwo
Zielonej Planety”. Głównym przesłaniem przedstawienia było ukazanie
zagrożeń wynikających z braku segregacji i odzysku odpadów.

Scenariusz uroczystości przygotowała Pani Agnieszka Gałęziewska.



TEMATYCZNY MIESIĄC EKOLOGICZNY
SZKOLNE PRZEDSTAWIENIE EKOLOGICZNE



TEMATYCZNY MIESIĄC EKOLOGICZNY
SZKOLNE PRZEDSTAWIENIE 

EKOLOGICZNE



TEMATYCZNY MIESIĄC EKOLOGICZNY
MIĘDZYKLASOWY KONKURS EKOLOGICZNY

„ROBIĘ PORZĄDEK Z ODPADAMI”

➢ Projekt „Lider Lokalnej Ekologii” w naszej szkole realizowany jest w 
różnych formach, między innymi w formie konkursu międzyklasowego. 
Tegoroczne hasło konkursu brzmiało:  „ROBIĘ PORZĄDEK Z ODPADAMI”.

➢ Program naszego całorocznego międzyklasowego konkursu pozwala 
włączyć się w działania ekologiczne całej społeczności szkolnej: uczniom, 
wychowawcom i rodzicom. Podczas udziału w różnych działaniach 
ekologicznych uczniowie zdobywali punkty na konto swojej klasy. Zespół 
klasowy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów otrzymał tytuł 
„Ekologiczna klasa”. 



„MYŚLĘ LOGICZNIE BO EKOLOGICZNIE”

Pani Anna Siemaszko stworzyła wspólnie z dziećmi z grupy „Foczki” KODEKS
EKOLOGICZNY , który służy całej społeczności szkolnej.

Uczniowie klas 5c, 6b, 6c oraz III B na lekcjach przyrody oraz godziny
wychowawczej spisali własne ekopostanowienia. Myślą przewodnią tych
deklaracji było przedstawienie zasad, jakie należy stosować w życiu
codziennym, aby środowisko zachowało swoje walory dla następnych
pokoleń.



„MYŚLĘ LOGICZNIE BO EKOLOGICZNIE”

W ramach wcielania w życie ekopostanowień w grupie   
6 latków został zorganizowany „dzień bez zabawek”. 
Głównym celem tych zajęci było uświadomienie 
dzieciom, że wyobraźnia może zastąpić plastikowe 
zabawki. 



EKOPROJEKTOWANIE
MOJA EKOLOGICZNA GRA PLANSZOWA

Uczniowie klasy 5c, 6b, oraz 6c przygotowali własne gry planszowe. Pracę
wykonali w grupach. Każdy zespół wybrał typ planszówki, opracował
instrukcję, planszę. Gry zostały zaprezentowane na lekcjach przyrody oraz
zajęciach koła przyrodniczego.

Na czerwiec został zaplanowany turniej planszowych gier ekologicznych wśród
uczniów klas 4,5 i 6 SP.



EKOPROJEKTOWANIE
EKO MAKIETA Z SUROWCÓW WTÓRNYCH

Makiety oczyszczalni ścieków zostały wykonane przez uczniów w ramach 
dwóch konkursów przyrodniczych:

➢„Razem dla środowiska”

➢„Bęc jabłkiem w głowę”

Uczniowie wykonali makiety z surowców wtórnych. Uczennice klasy 6 c 
Monika, Kasia i Marysia oprócz makiety przygotowały również prezentację na 
temat oczyszczalni ścieków.



EKOPROJEKTOWANIE
KONKURS PLASTYCZNY  -

PODARUJ ŚWIĘTA NATURZE
W okresie noworocznym uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Gdyni

pod kierunkiem „nauczycieli – przyrodników”, nauczyciela plastyki, wychowawców,
nauczycieli wspomagających oraz rodziców tworzyli choinki z surowców wtórnych.

W ramach tego projektu nagrodzono najpiękniejsze prace, autorstwa:

➢I m Karoliny z klasy 6c,

➢II m Adrianny z klasy 7c,

➢ III m Norberta z klasy IIIB gim.

Wyróżnienie otrzymali uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej.



EKOPROJEKTOWANIE
STANOWISKA DO SEGREGACJI ODPADÓW W 

SALACH LEKCYJNYCH

W salach lekcyjnej uczniowie wraz z wychowawcą przygotowali stanowiska      

do segregacji odpadów oraz plakaty dotyczące zasady segregacji odpadów w 
Gdyni.



SPORT TO ZDROWIE NIECH KAŻDY 
EKOLOG SIĘ O TYM DOWIE

Uczniowie klasy pierwszych oraz przedszkolaki z grupy Foczki
na zajęciach wychowania fizycznego wykorzystywali zebrane surowce
wtórne do gier i zabaw związanych z segregacją odpadów.



JESTEŚMY MEDIALNI
GAZETKA SZKOLNA

Gazetki szkolne wykonane w ramach projektu Lider 
Lokalnej Ekologii 2018/2019:

➢„Robię porządek z odpadami” – informacje o projekcie 
Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019

➢„Razem dla środowiska”

➢„Podaruj święta naturze”



JESTEŚMY MEDIALNI
GAZETKA SZKOLNA 

ETYKIETY I SYMBOLE EKOLOGICZNE – JAK SKUTECZNIE CZYTAĆ INFORMACJE
ZAWARTE NA OPAKOWANIACH

Uczniowie klas 5 na lekcjach techniki zapoznali się z symbolami
ekologicznymi, a następnie je narysowali. Z tych prac powstała gazetka
szkolna.



JESTEŚMY MEDIALNI
AKCJA ULOTKOWA 

I PLAKATOWA DOTYCZĄCA PROJEKTU

W ramach realizacji projektu Lider Lokalnej Ekologii staraliśmy się dotrzeć do
całej społeczności szkolnej. Jednym z etapów naszych działań były
bezpośrednie akcje informacyjne, w czasie zebrania z rodzicami w styczniu
2019r.



JESTEŚMY MEDIALNI
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH WYKONANYCH W RAMACH 

PROJEKTU
Wystawy prac plastycznych wykonanych w ramach projektu Lider Lokalnej Ekologii 
2018/2019:

➢„Etykiety i symbole ekologiczne”

➢„Podaruj święta naturze”

➢„Eko patrol”

➢„Źródła energii w Polsce” 



JESTEŚMY MEDIALNI
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH WYKONANYCH W RAMACH 

REALIZACJI PROJEKTU

Uczniowie klas 6 i 7 po zakończonych spotkaniach ze specjalistą przygotowali
plakaty, które zostały zaprezentowane na terenie szkoły.



JESTEŚMY MEDIALNI
WYSTAWA PRAC i PROJEKTÓW PLASTYCZNYCH 

WYKONANYCH W RAMACH PROJEKTU
Uczennice klasy 7 c w ramach konkursu przyrodniczego „Bęc jabłkiem w głowę” 
przygotowały kampanię edukacyjną na temat zagrożeń związanych z mikroplastikiem.

W ramach tej kampanii uczennice:

➢ przeprowadziły ankiety wśród uczniów  klasy 7c, 

➢przygotowały prezentację multimedialną,

➢przygotowały akcję informacyjną w postaci ulotek oraz plakatów.



JESTEŚMY MEDIALNI
PREZENTACJE POWER POINT DOTYCZĄCE PROJEKTU

Prezentacje Power Point zostały wykonane przez uczniów klas 5c, 7c, III A                          
i wykorzystane na zajęciach dla uczniów oraz rodziców Zespołu Szkolno  –
Przedszkolnego nr 2 w Gdyni.



JESTEŚMY MEDIALNI
ANIMACJE W PREZENTACJACH POWER POINT

Uczniowie klas 6, podczas lekcji informatyki próbowali odpowiedzieć na ważne pytanie:

Co mogę zrobić, aby odpadów było mniej?

Wykorzystywali program Power Point, w którym wykonywali prezentacje multimedialne z elementami animacji. 

Na slajdach przedstawili informacje jak segregować odpady, jak robić rozsądne zakupy, gdzie można oddać odpady 
niebezpieczne i wielkogabarytowe oraz co to jest recycling?

Następnie uczniowie prezentowali swoje prace pozostałym kolegom i koleżankom, wykorzystując projektor 
multimedialny.

Dzięki temu wzrosła u nich świadomość ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami.



JESTEŚMY MEDIALNI
INFORMACJE O PROJEKCIE UMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ 

FACEBOOK’U SZKOŁY

Przez cały okres realizacji projektu Lider Lokalnej Ekologii, koordynatorzy
projektu oraz nauczyciele realizujący projekt umieszczali informacje dotyczące
bieżących zadań. Ta forma komunikacji pozwoliła nam dotrzeć do szerokiego
grona społeczności szkolnej: rodziców, nauczycieli oraz uczniów.



ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE Z KZG 
„DOLINA REDY I CHYLONKI”
KONKURS PLASTYCZNY PT. 

„MAŁE DZIECI NIE CHCĄ ŚMIECI”

„W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” to temat tegorocznego konkursu 
„Małe dzieci nie chcą śmieci”. Głównym celem konkursu było rozwijanie wrażliwości 
ekologicznej i artystycznej oraz przestrzeganie norm ekologicznych.     

W klasach 1 -3 SP do konkursu przystąpiło 35 uczniów. 



ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE Z KZG 
„DOLINA REDY I CHYLONKI”
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

#obserwujęprzyrodę

Celem konkursu fotograficznego było kształtowanie wśród uczniów poczucia
odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego. Do
konkursu przystąpiło 20 osób, fotografie ukazywały piękno otaczającej nas
przyrody.



ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE Z KZG „DOLINA 
REDY I CHYLONKI”

KONKURS  PT. „MAŁA NAKRĘTKA DUŻY PROBLEM”

Głównym celem konkursu było uświadomienie uczniom
oraz rodzicom potrzeby selektywnego zbierania odpadów.
W tym roku szkolnym w konkursie brało udział 256 osób,
w wyniku którego zebraliśmy ponad 40 worków nakrętek.



ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE Z KZG „DOLINA 
REDY I CHYLONKI”

KONKURS PT. „EKSPERT E.E. CZYLI W TROSCE O 
ŚRODOWISKO”

W tegorocznej edycji konkursy „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko brało udział
128 osób. Głównym celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej
społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym oraz zwiększenia poziomu zbiórki tego rodzaju sprzętu.

W pierwszym etapie realizacji konkursu, koordynatorzy przeprowadzili akcję
informacyjną wśród uczniów i rodziców w formie plakatów, ulotek. Wśród uczniów
zrealizowano zajęci „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” na godzinach
wychowawczych oraz lekcjach przyrody.



SEGREGACJA ODPADÓW

Przez cały rok w naszej szkole trwa zbiórka makulatury,
baterii. W organizację i zbieranie zaangażowani są
uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Makulaturę i baterie zbieramy w szkole od wielu lat.
Powodzenie akcji rośnie z roku na rok. Ze zbiórki tych
surowców wtórnych pozyskujemy środki na pomoce
dydaktyczne czy nagrody w konkursach ekologicznych.



PODSUMOWANIE PROJEKTU

Ze względów niezależnych od organizatorów                      
i koordynatorów podsumowanie projektu zostało 
przełożone na 24 maja 2019 roku.



MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

➢ Im mniej tym lepiej, czyli odwrócona piramida gospodarki odpadami – Komunalny 
Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki”

➢ Ulotka: w domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje - Komunalny Związek 
Gmin „Doliny Redy i Chylonki”

➢ Filmy edukacyjne znajdujące się na stronie internetowej Komunalny Związek Gmin 
„Doliny Redy i Chylonki”

➢ Materiały znajdujące się na stronie internetowej Komunalny Związek Gmin „Doliny 
Redy i Chylonki”

➢ Materiały znajdujące się na stronie internetowej  www.naszaziemia.pl
➢ Materiały i informacje uzyskane w ramach udziału w projekcie
➢ Szkoła dla środowiska – I i II edycji. 
➢ http://www.klubgaja.pl//

http://www.kzg.pl/


Dziękujemy za uwagę


