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EDUKACJA DOROSŁYCH

Przedstawienie informacji 
dotyczących projektu 

Lider Lokalnej Ekologii na 
Radzie Pedagogicznej -

wrzesień 2019

Spotkanie z 
nauczycielami 

realizującymi projekt, 
rozdzielenie zadań

Ekowywiadówka -
przedstawienie informacji 

o projekcie - wrzesień 
2019 r.

Ekowywiadówka -
systematyczne 

informowanie rodziców o 
realizacji projektu

Happening ekologiczny na 
terenie szkoły

Akcja informacyjna dla 
rodziców przedszkolaków

Umieszczenie informacji o 
projekcie na stronie 
internetowej, a także 
szkolnym Facebook’u



EDUKACJA DOROSŁYCH

Na początku roku szkolnego powiadomiliśmy grono pedagogiczne o realizowanym 

projekcie. Jesienią 2019 r. odbyły się spotkania z rodzicami, na których 

wychowawcy klas zapoznali opiekunów z tematyką projektu oraz regulaminem. 

Wywiadówkom towarzyszyła także szkolna akcja plakatowa na ten temat.

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.



EDUKACJA DOROSŁYCH

AKCJA INFORMACYJNA W PRZEDSZKOLU



Happening

Światowy 

Dzień Toalety

2019



Światowy Dzień Toalety

W ramach realizowanego projektu odbył się szkolny 

happening, ukierunkowany na podniesienie kompetencji oraz wzrost 

świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i społeczności 

lokalnej w zakresie właściwego korzystania z urządzeń 

kanalizacyjnych i prawidłowych zasad postępowania z odpadami 

komunalnymi. Nauczyciele zaprosili do współpracy panią Annę 

Szpajer z PEWIK Gdynia, która przeprowadziła warsztaty dla 

młodszych klas.



W ramach 
szkolnego 
happeningu 
podjęto 
następujące 
działania:

Zorganizowano warsztaty „Nie wrzucaj!” dla uczniów klas 1-3, prowadzone przez 
przedstawiciela PEWIK Gdynia;

Umieszczono ulotki informacyjne w toaletach szkolnych;

Przeprowadzono quiz „Toaleta to nie śmietnik”;

Zaprezentowano makietę systemu kanalizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 
w Gdyni;

Przeprowadzono plakatową akcję informacyjną;

Ogłoszono konkursy:

– plastyczny – plakat „Chronię środowisko – Toaleta to nie śmietnik”, 
regulamin: Konkurs plastyczny 2020

– multimedialny- filmik, klip, animacja „Chronię środowisko – toaleta to nie śmietnik”, 
regulamin: Toaleta to nie śmietnik- regulamin konkursu multimedialnego

Na uczniów, którzy włączyli się w obchody tego dnia, czekały nagrody ufundowane 
przez PEWIK Gdynia.

Happening przygotowali uczniowie klasy 6c i 8b wraz z opiekunami.

http://zsp2.gdynia.pl/wp-content/uploads/2019/11/Toaleta-to-nie-%C5%9Bmietnik-regulamin-konkursu-multimedialnego.odt


Szkolny miesiąc ekologiczny pt. 
„Poziom cywilizacji poznajemy po kanalizacji”:

• Spotkanie na terenie placówki ze specjalistą z dziedziny dot. projektu:

- „Nie wrzucaj!” klasy I – III

- „MYCIE RĄK - PRZESADA CZY KONIECZNOŚĆ" - klasa 6c

• Szkolny apel - w czasie nauki zdalnej szkolne apele odbywały się na Facebook'u
ZSP2 w Gdyni oraz w aplikacji Teams - Światowy Dzień Toalety 2020, Dzień Wody 
2021, Dzień Ziemi 2020, 2021

• Happening Światowy Dzień Toalety 2019

• Przedszkolny apel z okazji Dnia Ziemi 2021

• Turniej Wiedzy Ekologicznej - w klasach realizujących projekt przeprowadzono 
Quiz "Czego nie wrzucać do toalety?"



Nie wrzucaj!

Warsztaty dla klas I - III

„Nie wrzucaj!” prowadzone przez 

panią Annę Szpajer z PEWIK Gdynia.



„Mycie rąk – przesada 
czy konieczność” 

25 listopada 2019 r. uczniowie klasy 6c brali udział w 
ciekawych zajęciach zorganizowanych przez Panią 
Roksanę Górecką. Pani jest biotechnologiem i 
pracuje w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w 
Gdańsku. Warsztaty odbyły się w ramach projektu 
edukacyjnego Lider Lokalnej Ekologii.

Najpierw uczniowie obejrzeli prezentację „Mycie rąk –
przesada czy konieczność”, z której dowiedzieli się 
o chorobach wywołanych bakteriami. 
Następnie omówiono drobnoustroje i organizmy 
występujące w ściekach.

Pani Roksanie Góreckiej dziękujemy za ciekawe 
zajęcia i wsparcie w realizacji projektu.



Światowy 
Dzień Toalety 
2021

APEL W CZASIE NAUKI 

ZDALNEJ

Informacje zostały umieszczone na 

stronie internetowej, szkolnym 

Facebook’u oraz w aplikacji Teams



Dzień Wody 2021
APEL W CZASIE NAUKI ZDALNEJ

Informacje zostały umieszczone na stronie internetowej, szkolnym Facebook’u

oraz w aplikacji Teams.



Dzień Ziemi 2020
APEL W CZASIE NAUKI ZDALNEJ

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



Dzień Ziemi 2020
w grupach przedszkolnych

APEL W CZASIE NAUKI ZDALNEJ



Dzień Ziemi 2021 
w przedszkolu

Celem obchodów Dnia Ziemi było kształtowanie wśród dzieci 

postawy świadomości wartości i poczucia odpowiedzialności 

za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego.



Turniej Wiedzy Ekologicznej

➢ Rozpoczynając projekt w 
czasie happeningu 
szkolnego przeprowadzono 
quiz dla uczniów klas 4-8

„Toaleta to nie śmietnik”;

➢ W ostatnim etapie realizacji 

projektu w klasie 7 c 

przeprowadzono quiz

"Czego nie wrzucać do toalety?"



Debata szkolna pod hasłem 
„Świata nie zmielisz –
dlaczego młynki koloidalne 
stanowią zagrożenie dla 
kanalizacji?”

Debata została przeprowadzona w:

• roku szkolnym 2019/2020 w klasie 

7b i 7c,

• roku szkolnym 2020/2021 w klasie 

7 c.

Wnioski z debaty przedstawiono na 

zebraniach z rodzicami.



„Zielona – BIOodpadowa – szkoła”:

• Warsztaty prowadzone na terenie ZSP2 w Gdyni:

- „Jak należy postępować z odpadami?”- od przedszkola do klasy 8;

- „Zanieczyszczenia środowiska naturalnego i antropogenicznego” - klasy 4a, 6b, 6c ,6d, 7c;

- „Toaleta to nie śmietnik” - klasa 2a;

- Warsztaty prowadzone na terenie ZSP2 w Gdyni – Jak zrobić dobry kompost? klasy 7c, 4d, 3d;

• Własne warsztaty terenowe (wycieczka) prowadzone poza terenem placówki

- zajęcia w terenie „Sprzątanie Świata” - klasy 0 – 4, grupy przedszkolne;

- obserwacje w terenie – „Na tropie bioodpadów” - grupy przedszkolne, klasa 2a;

• Warsztaty organizowane przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” rok szkolny 2019/2020:

1. Warsztaty „Ujmowanie i uzdatnianie wody” - klasa 6c i 8c;

2. Warsztaty „Oczyszczanie ścieków” - klasa 7 c;

3. Warsztaty „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” klasa 6a;



Zasady segregacji 
odpadów!

Podział na odpady zielone i kuchenne;



„Plastik? Rezygnuję. 
Redukuję. Segreguję."
Rok szkolny 2020/2021

• Cykl zajęć w klasie 7c

• W czasie zajęć, przedstawiono 

tematyczne prezentacje i 

różnorodne inicjatywy, jak 

zminimalizować obecność 

plastikowych opakowań w naszym 

życiu.

• Zgodnie z zasadą Less Waste -

mniej odpadów, pojawiły się 

pomysły dania drugiego życia 

przedmiotom z plastiku.



Jak należy 
postępować 
z odpadami?

Praktyczne zajęcia prowadzone 

w grupach przedszkolnych.



Warsztaty 
prowadzone na 
terenie ZSP2 w 
Gdyni

Zasady segregacji odpadów w grupach przedszkolnych.

W pierwszym etapie warsztatów każdy rodzaj odpadu 
został omówiony, a także zilustrowany przez dzieci. Na 
koniec powstały prace ukazujące zasady segregacji 
odpadów.



Gry i zabawy

Przedszkolaki poznawały 

zasady segregacji odpadów 

grając w planszówki



Warsztaty 
prowadzone na 
terenie ZSP2 w Gdyni

W związku z epidemią w tym roku akcja Sprzątanie Świata 
przyjęła formę edukacyjną. Nauczyciele przedstawili na 
godzinach wychowawczych temat:

Jak należy postępować z odpadami?

Zajęcia zrealizowano w klasach 5 – 8.



Warsztaty prowadzone na
terenie ZSP2 w Gdyni 

Zajęcia w klasie 1b
Wesołe segregowanie –
tworzymy pojemniki na odpady.



Jak należy 
postępować z 
odpadami?
Rok szkolny 2020/2021

Uczniowie klasy 2 a w czasie zajęć rozmawiali o 

odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska 

przyrodniczego. Podsumowaniem tematu były wykonane 

plakaty.



Warsztaty prowadzone na terenie ZSP2 w Gdyni

Uczennice klasy 7 c w ramach konkursu 

"Bęc jabłkiem w głowę" przygotowały 

projekt na 

temat: zagrożeniach środowiska.
Swoją pracę przedstawiły na lekcjach 

geografii w klasach 6 i 7.



Warsztaty prowadzone na terenie 
ZSP2 w Gdyni

Rok szkolny 2020/201

Zajęcia w klasie 2a -
„Toaleta to nie 

śmietnik”

Cel lekcji:

Poznanie 
prawidłowych zasad 

postępowania z 
odpadami komunalnymi;

określenie przykładów 
z życia.



Warsztaty prowadzone na 
terenie ZSP2 w Gdyni
Rok szkolny 2020/2021

Zajęcie koła przyrodniczego w klasie 7 c.

Godzina wychowawcza w klasie 4 d.

Zajęcia w klasie 3 d.

Temat: Jak zrobić dobry kompost?

Omówione zagadnienia:

➢ Lokalizacja kompostownika.

➢ Odpady nadające się do kompostowania.

Zadanie dla uczniów:

Uzasadnij dlaczego nawóz powstały z 
kompostownika nazywamy czarnym złotem 
ogrodnika?



Gdzie wykorzystać 
kompost?

W czasie koła przyrodniczego 

uczniowie klasy 7c 

prowadzili dyskusję na temat 

korzyści wynikających z 

produkcji kompostu.



Bioodpady – co z nim 
zrobić?
Rok szkolny 2020/2021

Uczniowie klasy 3d w czasie zajęć 
poznali prawidłowe zasady postępowania 
z odpadami komunalnymi.



Własne warsztaty 
terenowe prowadzone poza 
terenem placówki -
Sprzątanie Świata 2020

• 20 września nasi uczniowie, jak co roku wzięli 
aktywny udział w akcji sprzątania świata. Wzorem 
lat ubiegłych część klas opuściła na godzinę mury 
szkoły by zatroszczyć się o jej otoczenie -
zbierając śmieci porzucone przez 
nieodpowiedzialnych ludzi.

• Pozostałe dzieci w tym czasie razem z 
nauczycielami zgłębiały zasady 'zero waste' i 'less 
waste' - ucząc się, jak w efektywny sposób 
ograniczać ilość powstających śmieci.



Własne warsztaty 
terenowe prowadzone 
poza terenem placówki -
Sprzątanie Świata w 
przedszkolu
Rok szkolny 2020/2021



Obserwacje w terenie 
– obserwacja zieleni, 
opadające liście/„Na 
tropie bioodpadów”

Grupa Pingwinki i klasa 2a „na tropie bioodpadów".



9 października uczniowie klas 6 c i 8 b 

uczestniczyli w terenowych warsztatach 

ekologicznych ,,Ujmowanie i uzdatnianie 

wody” organizowanych przez Komunalny 

Związek Gmin ,,Dolina Redy

i Chylonki” oraz PEWIK Gdynia.

Warsztaty organizowane przez KZG „Dolina 
Redy i Chylonki” rok szkolny 2019/2020



Warsztaty organizowane przez KZG 
„Dolina Redy i Chylonki” rok szkolny 
2019/2020

27 listopada 2019 r. klasa 7 C 

pojechała do Oczyszczalni 

Ścieków Dębogórze. 



Warsztaty organizowane przez 
KZG „Dolina Redy i Chylonki” 
rok szkolny 2019/2020

Uczniowie klasy 6a 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.



„Od dzisiaj każdy uczeń 
wie, czego do toalety nie 
wrzuca się!!”

Ekologiczny kodeks ucznia spisany i wywieszony na 

tablicy umieszczonej na korytarzu szkoły/aplikacji 

Teams.



Ekoprojektowanie pod hasłem „Toaleta to nie 
śmietnik – w takim razie segreguję!!”

• Gazetka szkolna (bieżące informacje dot. projektu), w tym ulotki i 

plakaty otrzymane od KZG.

• Nasza szkolna ulotka/plakat pt. „Czego nie wolno wrzucać do 

toalety?”

• Projekt strony internetowej/ prezentacja Power Point nt. projektu.

• Filmik/ klip/ animacja/ „Fotografuję smartfonem” dot. zagadnienia 

projektu.



Wydanie specjalne Gazetki Szkolnej ZSP nr 2 w Gdyni

Po interesujących warsztatach na terenie 
oczyszczalni ścieków Dębogórze, uczniowie
zredagowali gazetkę. Dzielili się zdobytą 
wiedzą z uczniami i nauczycielami.



Gazetka klasowa:
Historia toalety
rok szkolny 
2019/2020

Uczniowie klasy 6 c w czasie godziny 

wychowawczej przygotowali informacje 

na temat historii toalety.



Informacje o projekcie 
umieszczone na terenie szkoły

Toaleta to nie śmietnik!



Nasza ulotka
Ulotkę wykonali uczniowie klasy 6 c w czasie koła przyrodniczego. 

Rok szkolny 2019/2020



Konkurs - Filmy – toaleta 
to nie śmietnik!
Rok szkolny 2019/2020

• https://www.facebook.com/zsp2gdynia/v

ideos/273609217022822/?__so__=chann

el_tab&__rv__=all_videos_card

• https://youtu.be/8tD4FfrRKHA

• https://www.facebook.com/zsp2gdynia/v

ideos/toaleta-to-nie-

%C5%9Bmietnik/590595108236851/

https://www.facebook.com/zsp2gdynia/videos/273609217022822/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://youtu.be/8tD4FfrRKHA
https://www.facebook.com/zsp2gdynia/videos/toaleta-to-nie-%C5%9Bmietnik/590595108236851/


Prezentacja 
PowerPoint nt. 
Projektu
Rok szkolny2019/2020

Uczniowie klasy 6c oraz 

8b wykonali prezentacje 

z okazji Dnia Wody



Konkurs plastyczny – Toaleta to nie śmietnik!
Klasy 4-8 

Rok szkolny 2019/2020



Międzyprzedszkolny
konkurs plastyczny
Rok szkolny 2020/2021

"Drugie życie odpadów"



Ekoprojektowanie pod hasłem:

Upcykling
„Segreguję ponownie
wykorzystuję!!”

WARSZTATY KROJU I SZYCIA - klasa 7c

Rok szkolny 2019/2021

W czasie warsztatów powstały woreczki z 

firanek na owoce i warzywa oraz poduchy 

dżinsowe.



Ekoprojektowanie pod 
hasłem: 

Upcykling

„Segreguję ponowni

e wykorzystuję!!”

Rok szkolny 2020/2021

Uczniowie klasy 4 d w czasie 

godziny wychowawczej wykonali 

torby na zakupy ze starych koszulek.



Ekoprojektowanie pod hasłem:

Upcykling
„Segreguję ponownie 
wykorzystuję!!”

Uczniowie klasy 7 c w czasie koła 
przyrodniczego prezentowali 
pomysły na własnoręcznie 
wykonanie ozdób choinkowych. 
Odbyła się też debata "choinka żywa 
czy sztuczna?



Laboratorium Edukacji 
Ekologicznej

W projekcie uczestniczyło:

• 9 nauczycieli,

• 7 klas.

Wykonaliśmy i obserwacje wg 

własnych pomysłów oraz 

skorzystaliśmy z wydawnictwa 

Związku pt. „Laboratorium 

edukacji ekologicznej”.



Zadania wykonywane 
wspólnie z KZG 
„Dolina Redy i Chylonki”

• Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą 
śmieci” 

➢ III miejsce zajął Błaz ̇ej Mickiewicz.

• Konkurs fotograficzny pt. „Na leśnym szlaku” 
nagrodzona została Nadia Drozd.

• Konkurs pt. „Mała nakrętka duży problem”.

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

➢ W kategorii szkolnej w 2020 r. zajęliśmy II 
miejsce - zebraliśmy 1 086kg elektroodpadów!

➢ Jakub Lewiński zajął I miejsce w kategorii 
uczniowskiej.



Podsumowanie projektu 
"Toaleta to nie śmietnik!

• Dzień Ziemi na Facebook'u ZSP2 w 

Gdyni.

• Lekcje geografii i przyrody w klasach 4-8.

• Zajęcia w grupach przedszkolnych 

dotyczące segregacji odpadów.

• Wręczenie nagród na Galii Laureatów.



Jesteśmy medialni

▪ "Edukują, że toaleta to nie śmietnik" - https://www.gdynia.pl/dla-
mediow/komunikaty,4100/edukuja-ze-toaleta-to-nie-smietnik,544215

▪ "Światowy Dzień Toalet w ZSP nr 2 w Gdyni" -
https://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/informacje-prasowe/swiatowy-

dzien-toalet-w-zsp-nr-2-w-gdyni.html

• Pracownicy gdyńskiego PEWiK edukowali dzieci, aby nie wrzucały śmieci 
do muszli klozetowej i zlewu - https://gdynia.naszemiasto.pl/pracownicy-
gdynskiego-pewik-edukowali-dzieci-aby-nie/ar/c15-7433556

• https://www.facebook.com/PEWIKGDYNIASPZOO/?pageid=2195585530
757020&ftentidentifier=2434986610150243&padding=0

https://www.gdynia.pl/dla-mediow/komunikaty,4100/edukuja-ze-toaleta-to-nie-smietnik,544215
https://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/informacje-prasowe/swiatowy-dzien-toalet-w-zsp-nr-2-w-gdyni.html
https://gdynia.naszemiasto.pl/pracownicy-gdynskiego-pewik-edukowali-dzieci-aby-nie/ar/c15-7433556
https://www.facebook.com/PEWIKGDYNIASPZOO/?pageid=2195585530757020&ftentidentifier=2434986610150243&padding=0


Podsumowanie 
projektu:

W czasie realizacji projektu część planów musieliśmy 
przełożyć na powrót do nauki stacjonarnej. Mimo ograniczeń 
udało nam się zrealizować wszystkie założone cele:

• budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze 
ochrony środowiska;

• wzrost świadomości ekologicznej społeczności lokalnych w 
zakresie właściwego korzystania z urządzeń kanalizacyjnych 
i prawidłowych zasad postępowania z odpadami 
komunalnymi;

• przyjmowanie postawy świadomości wartości i poczucia 
odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska 
przyrodniczego;

• gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;

• kształtowanie poczucia wartości i przydatności 
indywidualnego oraz grupowego działania.

Światowy Dzień Toalet – w pierwszej chwili wywołał uśmiech 
w całej społeczności szkolnej. Jednak dziś po dwóch latach 
pracy z projektem, temat stał się dla nas poważny i istotny. Już 
zawsze będziemy pamiętać, że "toaleta to nie śmietnik!"



MATERIAŁY 
ŹRÓDŁOWE

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.

http://www.klubgaja.pl//

http://www.naszaziemia.pl/
http://www.klubgaja.pl/


Rola pandemii w 
naszych działaniach, 
czyli czego nie udało 
się zrealizować :(

Dzielimy się naszymi planami, 
których charakter i miejsce 
obchodów w związku z 
pandemią, musieliśmy przenieść 
do sieci.

Po powrocie do nauki 
stacjonarnej planujemy 
kontynuować nasze działania.



DZIEŃ ZIEMI 

Nasze plany:

- happening dla 
społeczności szkolnej

- performance Mnie-J

EKSPERYMENTY-SZUKAMY, BADAMY, 
OCZYSZCZAMY WODĘ

KRANUJESZ-ZYSKUJESZ!

STANOWISKA TEMATYCZNE, W TYM Z 
MIKROSKOPAMI

STOP SUSZY

KLIMAT



DZIEŃ WODY 

Nasze plany:

• tematyczna prelekcja na temat wody na bazie prezentacji multimedialnej 
przygotowanej przez uczniów;

• turniej ekologicznych gier planszowych, łamigłówek, rebusów;

• wydarzenie miało mieć międzypokoleniowy charakter 
i być okazją do wymiany doświadczeń między uczniami a seniorami;



Dziękujemy za uwagę!


