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S P R AW O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I
PROJEKTU EKOLOGICZNEGO
„LIDER LOKALNEJ EKOLOGII” POD HASŁEM

„TOALETA TO
NIE ŚMIETNIK”

Prywatna Szkoła Podstawowa
im. T. Halika w Redzie
ul. Norwida 59, 84-240 Reda
D Y R E K T O R S Z K O Ł Y: R E N ATA B A U T E M B A C H

Udział uczniów zaangażowanych w projekt:
uczniowie klas I-VIII
170 uczniów
K O O R D Y N AT O R P R O J E K T U :
D O R O TA K O R C Z A K O W S K A

Po raz kolejny z rzędu nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnopromocyjnym prowadzonym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
W tym roku w projekcie pod hasłem „Toaleta to nie śmietnik”. Zgodnie z założeniami
projektu nasze działania obejmowały zaganiania dot. problemu wyrzucania odpadów do
sieci kanalizacyjnej oraz przedstawienie właściwych zasad postępowania z odpadami, w
tym promowanie zasad segregacji nowej frakcji odpadów, jakimi są odpady kuchenne.
Działaliśmy w obszarach: edukacji, informacji i promocji, starając się zmieniać
zachowania społeczne na prośrodowiskowe. W działania na rzecz środowiska
włączałyśmy różne grupy wiekowe angażując w nie zarówno uczniów, rodziców i
nauczycieli. Zgodna współpraca oraz elastyczne podejście pozwoliło nam na
zrealizowanie projektu z sukcesem pomimo pandemicznej sytuacji w kraju i wielu
obostrzeń, z którymi musieliśmy się zmierzyć. ……………………………………………
Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z realizacji projektu w roku szkolnym 2020/2021.
KOORDYNATOR PROJEKTU: DOROTA KORCZAKOWSKA

„Toaleta to nie śmietnik”
Celem projektu „Toaleta to nie śmietnik” jest
kształtowanie świadomości dzieci, młodzieży
oraz osób dorosłych w zakresie ochrony
środowiska i ekologii. Przypomina ona również
o niepożądanych skutkach wrzucania do
toalety śmieci, które powodują awarie
kanalizacji i zagrożenie dla środowiska, jak
również
przedstawia
właściwe
zasady
postępowania z odpadami, w tym promowanie
zasad segregacji nowej frakcji odpadów, jakimi
są odpady kuchenne.

Formy realizacji:
1. Rada pedagogiczna poświęcona tematyce projektu
2. Ekowywiadówka z rodzicami
3. Zaplanowanie happeningu ekologicznego na
terenie szkoły.
4. Turniej wiedzy ekologicznej
5. Szkolna debata na temat młynków koloidalnych
6. Stworzenie kodeksu ucznia
7. Zamieszczenie materiałów w gazetce szkolnej
8. Stworzenie ulotek dot. Projektu
9. Stworzenie animacji dot. Projektu
10. Eksperymenty badawcze dot. Projektu
11. Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci”

1. EDUKACJA DOROSŁYCH
ZORGANIZOWANIE RADY PEDAGOGICZNEJ POŚWIĘCONEJ TEMATYCE PROJEKTU

W dniu 15.12.2021 roku zorganizowano
zdalną Radę Pedagogiczną, w trakcie
której omówiony został cel projektu
„Toaleta to nie śmietnik”, przeanalizowano
działania związane z projektem oraz
przydzielono je do poszczególnych
nauczycieli w celu realizacji w
poszczególnych klasach. Poruszony został
również temat młynków koloidalnych.

1. EDUKACJA DOROSŁYCH
EKOWYWIADÓWKA W RODZICAMI/OPIEKUNAMI UCZNIÓW

Projekt i etapy poszczególnych działań
został przedstawiony rodzicom podczas
grudniowych zebrań online oraz
konsultacji z rodzicami. Rodzice zostali
zapoznani z materiałami, jak również
zostały wskazane linki, gdzie można
znaleźć więcej informacji na ten temat.
Poruszony został również temat młynków
koloidalnych, na temat który wywiązała się
gorąca dyskusja.

2. SZKOLNY MIESIĄC EKOLOGICZNY
pt. „Poziom cywilizacji poznajemy po kanalizacji”
Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z
materiałami na temat projektu „Toaleta to
nie śmietnik”, zostały również
przeprowadzone godziny wychowawcze na
w/w temat. W dniu 22.04.2021r.,
przeprowadzono Szkolny Turniej Wiedzy
Ekologicznej „Toaleta to nie śmietnik”.
Turniej odbył się w wersji online na
platformie quizizz. W quizie wzięło udział
91 uczestników.

3. DEBATA SZKOLNA POD HASŁEM
„Świata nie zmielisz – dlaczego młynki koloidalne stanowią zagrożenie dla kanalizacji?”
Po zebraniach i konsultacjach
z rodzicami, każda chętna
osoba mogła się wypowiedzieć
na temat zagrożeń jakie dla
kanalizacji stanowią młynki
koloidalne, wypełniając
ankietę online, przygotowaną
na platformie menti.com. W
ankiecie wzięli udział chętni
rodzice i nauczyciele - 84
osoby.

4. „Zielona – BIOodpadowa szkoła”
TEMATYCZNE ZAJĘCIA LEKCYJNE ORAZ WYCIECZKA ONLINE
Z racji pandemii i przejścia szkół
na edukację zdalną
przeprowadzono w klasach I-VIII
tematyczne lekcje online oraz
wirtualną wycieczkę do Eko
Doliny. Link do lekcji:
https://view.genial.ly/60887c87f
842180d23090e4d

5. „Od dzisiaj każdy uczeń wie
czego do toalety nie wyrzuca się”
Stworzenie ekologicznego
kodeksu ucznia i wywieszenie
go na wirtualnej tablicy.

6. Ekoprojektowanie pod hasłem
„TOALETA TO NIE ŚMIETNIK – W TAKIM RAZIE SEGREGUJĘ”
W ramach projektu przygotowano
gazetkę szkolną w formie wirtualnej,
na której umieszczono materiały
dotyczące projektu. Przygotowano
prezentację online, animację
multimedialną oraz quiz.
https://view.genial.ly/60900fa19144
480d8cebd6ba

6. Ekoprojektowanie pod hasłem
„TOALETA TO NIE ŚMIETNIK – W TAKIM RAZIE SEGREGUJĘ”

Animacja multimedialna dotycząca
projektu „Toaleta to nie śmietnik”
https://view.genial.ly/608832e4f842
180d230905b8

7. Laboratorium Edukacji Ekologicznej
„TOALETA TO NIE ŚMIETNIK – W TAKIM RAZIE SEGREGUJĘ”

Przeprowadzenie zajęć eksperymentalnych i
badawczych dotyczących projektu. Co się
dzieje z olejem zmieszanym z wodą? Gdzie
powinny trafić resztki jedzenia? Kogo mogą
przyciągnąć resztki jedzenia i jaki to może
mieć wpływ na nasze życie?
https://view.genial.ly/60903c701640f70d8c6
e4079

8. Zadania wykonywane wspólnie z KZG
„Dolina Redy i Chylonki”
Udział w konkursach:
plastycznym „ Małe dzieci nie chcą śmieci”
„Mała nakrętka duży problem”
„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”
Zbiórka elektroodpadów
Prace w linku:
https://view.genial.ly/60903cf5a9fe920d895179
75

9. Podsumowanie projektu
Zarówno dzieci jak i młodzież z wielkim zaangażowaniem, brały udział w zajęciach i akcjach
dotyczących ekologii. Cieszymy się, że w niniejszy projekt zaangażowali się również rodzice
i nauczyciele. Niniejszy projekt był wspaniałą inicjatywą, dzięki której wspólnie podjęliśmy
trudny i ważny temat dotyczący wrzucania śmieci do toalety. Wzrosła nasza świadomość
dotycząca tego, czego nie należy wrzucać do toalety i gdzie niniejsze odpady powinny trafić.
Mimo pandemicznej sytuacji dzieci aktywnie wzięły udział w konkursach, quizach
ekologicznych i nawet udało nam się zorganizować wycieczkę w wersji online. Dzięki
multimedialnym narzędziom w projekt zaangażowali się zarówno dzieci, młodzież, rodzice i
nauczyciele. Rozdanie nagród w konkursach nastąpi dopiero pod koniec maja 2021 tj. po
powrocie dzieci do szkół.

