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POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ w 
REDZIE

84-240 Reda ul. Łąkowa 38

Dyrektor szkoły -Dorota Klimowicz-Nowicka

Koordynator projektu- Beata Bogalecka

Ilość uczniów biorących udział w realizacji
z klas I, II, III  Liceum Ogólnokształcącego   oraz

klasy  I, II, III, IV Technikum  750
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FORMULARZ z realizacji 

projektu

,,LIDER LOKALNEJ EKOLOGII” 
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CELE PROJEKTU:

-zwracanie uwagi na świadomość ekologiczną 
uczniów

-wykazywanie pracy zespołowej klas i społeczności 
uczniowskiej

-kształtowanie właściwych postaw w obszarze 
ochrony środowiska

-uwrażliwienie społeczeństwa szkoły w zakresie 
właściwego korzystania z urządzeń kanalizacyjnych, 
i prawidłowych zasad postępowania z odpadami 
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ZADANIA WYKONANE w RAMACH 
PROJEKTU

1. Edukacja dorosłych

2. Szkolny miesiąc ekologiczny pt.,, Poziom 
cywilizacji poznajemy po kanalizacji”

3. Debata szkolna pod hasłem,, Świata nie 
zmielisz-dlaczego młynki koloidalne stanowią 
zagrożenie dla kanalizacji

4. ,,Zielone- BIOodpadowa- szkoła”:

5. ,,Od dzisiaj każdy uczeń wie czego do toalety 
nie wrzuca się!!”
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Zadania z realizacji c.d.

6.  Ekoprojektowanie pod hasłem

,, TOALETA TO NIE ŚMIETNIK”

7.  Laboratorium Edukacji Ekologicznej

8.  Zdania wykonywane wspólnie z KZG

,,Dolina Redy i Chylonki”

9.  Podsumowanie projektu
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1.  EDUKACJA 

DOROSŁYCH
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1. ZADANIA

• A-Zorganizowanie rady pedagogicznej 
poświęconej tematyce projektu

• B-Szkolenie gospodarzy klas

• C-Ekowywiadówka z rodzicami

• D-Happening ekologiczny wśród mieszkańców 
na terenie szkoły

• E-Szkolenie poszczególnych klas z zadań 
projektowych

-
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1. A- Zorganizowanie Rady Pedagogicznej
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• Załącznik 1 do prezentacji w dodatkach-filmik



Plan działań klas w ramach projektu-

TOALETA TO NIE ŚMIETNIK
Plan działań klasowych w ramach projektu Lider Lokalnej Ekologii-TOALETA TO NIE ŚMIETNIK

Lp

.

klasa wychowawca Realizowane zadanie

zadania-data

zakończenia

Termin do 30 marca 2021

Forma

zaprezentowani

a

Osoby

wyznaczone do

prezentowania

U wychowawcy

Osoby (3)

wyznaczone do

debaty dotyczy

klas II i III z

rozszerzeniem

i przyrodą

Data lekcji

wychowawczych

z realizacją

projektu (2)

-sposób

dokumentowani

a
1 IaGL W. Saczewski debata IX
2 IbGL S.Ronowicz przedszkole • IX
3 IaPL M.Czerska Film-występ IX
4 IbPL K.Stańczyk Lekcja historii IX
5 IIaL D.Sokołowska prezentacja X
6 IIbL A.Siepetowska prezentacja • X
7 IaGT M.Majewicz Gazetka szkolna XI
8 IaPT A.Lewandowsk

a

warsztaty XI

9 IbGT K.Piórkowski kodeks XI
10 IbPT K.Treder ekowywiadówka XI
11 IcGT E.Macek Szkolenie rady XI
12 IcPT N.Kortecka Apel szkolny XI
13 IdPT I.Zakrzewska Hapenning na

terenie szkoły

XI

14 IIaT J. Szalkowska-

Klein

kodeks • XI

15 IIbT A.Gzik plakat XII
16 IIcT A.Liżewska gry XII
17 IIdT I.Ślepowrońska Zajęcia

praktyczne-

pakaty

XII

18 IIeT J.Siniecka plakaty XII
19 IIIaT D.Paupa gazetka • II
20 IIIbT G.Wołosewicz Filmuję

smatphonem

II

21 IIIcT B.Kortus plakaty II
22 IIIdT J.Ogoewena • II
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1. B- szkolenie gospodarzy klas-
przedstawienie działań dla każdej klasy 

wraz z terminarzem.
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1. C -Szkolenie Rodziców na zebraniu 
08.09 2019, 15.09.2020

ulotki i omówienie prezentacji-zał. 10
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1.D- Happening ekologiczny na terenie 
Urzędu-wśród mieszkańców
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1.E -Szkolenie poszczególnych klas-każda klasa 
przeszła szkolenie z zakresu zadań
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2. SZKOLNY MIESIĄC 

EKOLOGICZNY
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2. Zadania :

• A-spotkanie na terenie szkoły ze specjalistą ,,nasz 
poziom cywilizacji-zależy od kanalizacji

• B-Szkolne przedstawienie apel

• C-Turniej wiedzy ekologicznej

• D-Realizowanie projektu na zajęciach-własne 
projekty 

• E-wykonywanie stroików z bioodpadów i 
biodegradowalnych tworzyw, surowców

• F-Oznakowanie szkolnych toalet symbolem projektu
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2 . Zadania c.d

• G-pogadanki na lekcjach wychowawczych-
zapisane w dziennikach

• H-prowadzenie lekcji tematycznych historia, 
geografia, przyroda..z prezentacjami uczniów

• I-Konkurs na gazetkę, plakat, kodeks
• J-wykonywanie na lekcjach plakatów, kodeksów
• K-wykonanie szkolnej gazetki na korytarzu
• L-Wykonanie pomocy drewnianej skrzyni-

kompostownik
• M-talent –show-z kibelkiem w tle

Slaid 18



2.A-Spotkanie na terenie placówki
ze specjalistą dot. projektu• Na lekcję wychowawczą zaproszono pracownika miejskich wodociągów . 

Lekcja zaowocowała Tworzeniem wspólnym gier i projektów:,, Nasz 
poziom cywilizacji poznajemy po kanalizacji
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2. B-Szkolne przedstawienie 
ekologiczne

• Na terenie naszej szkoły miały miejsce liczne 
wydarzenia: Talent show-kibelkowa ballada, 
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Nagrane przedstawienie-kl. IIaLO
-Toaleta to nie śmietnik –w tym miejscu proszę 

o włączenie filmiku-załącznik  2
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2.C-Turniej Wiedzy ekologicznej

• W naszej szkole miała miejsce Olimpiada Wiedzy Ekologicznej , która corocznie cieszy 
ogromnym zainteresowaniem.

• Ponadto nasza uczennica wygrała w Konkursie wojewódzkim Eko-Świat

• Nasi uczniowie z Zawodu Technik geodeta z powodzeniem brali udział w Olimpiadzie 
geologicznej ogólnopolskiej –zagadnienia wodnokanalizacyjne, oznaczanie terenu
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2. D- Realizowanie projektu na zajęciach z 

grafiki i reklamy-efekt własne  pomysły uczniów
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2.E-wykonywanie stroików z 
wykorzystaniem bioodpadów

• Nasi uczniowie wymyślili konkurs na 
świąteczny stół ustrojony wyposażeniem bio-
odpadowym, biodegradowalnym i naturalnym 
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2. F-oznakowanie szkolnych toalet

• Na terenie szkoły wszystkie toalety zostały 
oznakowane symbolem projektu
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2. G-pogadanki na lekcjach 
wychowawczych o korzystaniu z toalet
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2.H-prowadzenie tematycznych lekcji 
historii, matematyki, przyrody

• Z uwagi na ograniczenie do 15MB 
prezentacje i filmiki są w załącznikach do 
prezentacji

• Prezentacja z lekcji historii-

• w załącznikach  nr. 4 w power point

• Proszę obejrzeć
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Lekcja przyrody-załącznik 7
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Lekcja chemii

• Prezentacja w załączniku 6.
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Nagranie z lekcji zdalnej chemia-(najechać myszką na 
zdjęcie)-lekcja została dodatkowo przeprowadzona 

gdyż koleżance dziecko uszkodziło dysk z wcześniejszą

Slaid 31

• nagranie z całej lekcji-debaty o młynkach w 
załączniku nr.5

• Bardzo proszę w tym miejscu o jej 
odtworzenie- mam tu ograniczenia MB



Lekcja matematyki-zadania

• Przeczytaj uważnie tekst, w którym znajdziesz informacje do zadań.
• W niewielkiej odległości od Gdańska istnieje składowisko odpadów komunalnych 

Szadółki. Powierzchnia wysypiska to 36 ha. Każdego dnia trafiają tam wypełnione 
odpadami samochody o pojemności 20 m3. Ludność Gdańska  wyrzuca  śmieci do 
pojemników o pojemności 120 litrów. Każdy gdańszczanin produkuje średnio 4 
litry śmieci dziennie.

• Korzystając z danych w tekście wykonaj zadania:
• Ile dużych koszy na śmieci (120 litrów) napełni  w ciągu 30-dniowego miesiąca 

czteroosobowa rodzina Kowalskich?
• Jaką ilość śmieci dziennie przyjmuje wysypisko w Szadółkach? Gdańsk liczy 

575000 mieszkańców.
• Ile samochodów śmieci należy w ciągu dnia wywieźć z Gdańska?
• Oblicz długość trasy, jaką w ciągu jednego dnia pokonują samochody śmieciarki. 

Przyjmij, że  śmieciarka pokonuje z Gdańska na wysypisko odległość 13 km.
• Oblicz, ile czasu zajmuje śmieciarce dojazd z Gdańska na wysypisko, przyjmując, 

że porusza się z prędkością 60 km/h?
• Jaką grubość  będzie miała warstwa śmieci rozłożona równomiernie na całej 

powierzchni wysypiska przywieziona w ciągu roku?
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2.I-konkurs na gazetkę szkolną,
plakat, kodeks
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Konkurs na plakat-na stronie internetowej 
szkoły prezentacja najlepszych
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Gazetka szkolna- prezentowana na 
stronie internetowej i facebooku

szkolnym-załącznik pdf 3
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2.J -Wykonywanie na lekcjach 
plakatów i gazetek
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2.K-wykonanie szkolnej gazetki na 
korytarzu-kodeks ekologiczny
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2.L-wykonanie przez uczniów drewnianej 
skrzyni-kompostownik –zał. 8,9
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2.M – Talent show- z kibelkiem w tle
• Kibelkowa sonata , piosenka
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3. Debata Szkolna-,, Świata nie zmielisz-

dlaczego młynki koloidalne stanowią zagrożenie
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3  . Debata klasowa 1atg

• 10 grudnia   uczniowie klasy 1atg 
zadebiutowali w debacie szkolnej nt. Świata 
nie zmielisz-dlaczego młynki koloidalne 
stanowią zagrożenie dla kanalizacji Wygrała 
drużyna opozycji. Kolejna debata już 
w styczniu.
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4. ZADANIA

• A-Tematyczne zajęcia warsztatowe na terenie 
szkoły

• B-Własne warsztaty-wycieczka-poza terenem 
szkoły

• C-Warsztaty orgaznizowane przez UG

• D-Wycieczka na targi

• E-Udział w warsztatach na UG-polimery do 
tworzyw biodegradowalnych
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4. ZADANIA c.d

• F-projekt ,, Tradycyjny sad”-kompostowanie, edukacja 
ekologiczna

• G-Wykorzystanie drewna jako naturalnego materiału –
budowa kompostownika

• H-Akcja stoliczku nakryj się- wykorzystanie 
biodegradowalnych surowców

• I-stroiki świąteczne
• J-Lekcje przedmiotowe;historia toalet
• K-lekcja geografii-toalety świata
• L -tydzień przedsiębiorczości-dbamy o wodę w kanalizacji-
• M-konkurs biblioteczny-zaczytani naturalnym 

biodegradowalnym środowiskiem
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4.A-tematyczne zajęcia warsztatowe-
na terenie szkoły
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4.B-własne warsztaty terenowe-
wycieczka-poza terenem szkoły-szukanie 

toalet leśnych, kompostowanie
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4. C- wycieczka na UG-wydział 
botechnologii i chemii
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4.D-wycieczka na targi –systemy 
nawadniania dla Technika geodezji
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4.E-wycieczka Wydział Chemii i 
Biotechnlogii UG- polimery i tworzywa biodegradowalne
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4.F-projekt ,, Tradycyjny sad”-
kompostowanie, edukacja ekologiczna
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4.G-wykorzystanie drewna jako naturalnego 

materiału-kompostownik, pojemnik na nakrętki, dar od 
uczniów
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4.H-akcja,, stoliczku nakryj się”

Slaid 51



4.I-stroiki świąteczne z naturalnych i 
biodegradowalnych tworzyw
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4.J-lekcje przedmiotowe-historia
Toalet-l. historii
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Historia powstania toalet i wygląd na 
poszczególnych kontynentach

Karolina Gosz

Mikołaj Holzer

Kl 1 blo



4.K-lekcja geografii, toalety świata

• Nowoczesne w Japonii , toalety w Rosji, 
Toalety na wsiach i w miastach
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4.L-Tydzień przedsiębiorczości-jak dbamy o 

czystość wody w kanalizacji-Toaleta to nie 
śmietnik
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4.M-konkurs biblioteczny-zaczytani o 
środowisku- kompostowanie, odpady zielone
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5. ,,Od dzisiaj każdy wie czego do 
toalety nie wrzuca się”
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6.Ekoprojektowanie pod hasłem-,,Toaleta 
to nie śmietnik-w takim razie segreguję”-

ZADANIA

• A-gazetka szkolna

• B-nasza szkolna ulotka-plakat

• C-projekt bloga, prezentacje w power poin

• D-Filmik-filmuję smartphonem

• E-projektowanie na lekcjach grafiki i 
reklamy,druku

• F-opracowanie gry dotyczącej projektu
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6.A-gazetka szkolna-zał.3
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6.B-nasza szkolna ulotka, plakat
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6.C-projekt bloga, prezentacje w 
power point –załączniki do prezentacji
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6.D-Filmik-fotografuję smatphonem-
zał. 8,9
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6.E-projektowanie na lekcjach grafiki, 
reklamy ,druku..
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6.F-opracowanie gry dotyczącej 
projektu-zał.7
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7.Labolatorium edukacji ekologicznej

• A- zajęcia eksperymantalne , 
doświadczalne,badawcze dotyczące projektu

• Wg. Własnych pomysłów nauczycieli

• A-lekcja matematyki

• B-lekcja chemii

• C-lekcje wychowawcze

• D-Projekt,, Owocowy sad-nasadzenia,    

kompostowanie, edukacja”
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7.A- lekcja matematyki 
• Światowy dzień wody
• Scenariusz lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie II liceum w dniu 22.03.2021.
•

• Cele ogólne:
• Zainteresowanie uczniów problemami ochrony środowiska. 
• Kształtowanie współodpowiedzialności za stan środowiska.
• Cele szczegółowe:
• Uczeń:.
• Zna wzory na objętość prostopadłościanu i potrafi je zastosować
• Zna pojęcie procentu i potrafi je zastosować
• Zna zależności pomiędzy wielkościami wprost proporcjonalnymi
• Zna  jednostki powierzchni i objętości i potrafi je zamieniać.
• Uczeń doskonali umiejętności:
• Stawiania problemów i rozwiazywania ich w sposób twórczy
• Opisywania otrzymanych rezultatów językiem matematyki
• Uogólniania i wyciągania wniosków
• Dostrzegania problemów związanych z ekologią w najbliższym otoczeniu
• Dostrzegania destrukcyjnego wpływu cywilizacji
•

• Rozwiąż zadania w oparciu o zawarte w nich informacje:
• Zadanie 1. Ilość wody zużywanej podczas kąpieli w wannie zależy od wielkości wanny i jej napełnienia. Średnio, na jedną kąpiel w wannie zużywa się około 120 litrów wody. Kąpiąc się 

pod natryskiem, zużywa się około 8 litrów wody w ciągu minuty. Zamiana kąpieli w wannie na natrysk, to jedna z najprostszych metod oszczędzania wody.
• a) Ile minut trzeba spędzić pod natryskiem, żeby zużyć tyle samo wody, co podczas jednej kąpieli w wannie?
• b) Typowa kąpiel pod natryskiem trwa około 5 minut. Ile wody w tym czasie się zużyje?
• c) Litr ciepłej wody kosztuje około 1 grosza. Ile można zaoszczędzić, zamieniając kąpiel w wannie na pięciominutowy natrysk?
• d) A ile pieniędzy zaoszczędzi w ten sposób w ciągu roku osoba, która kąpie się codziennie?
•

• Zadanie 2. Woda jest najbardziej rozpowszechnioną substancją na Ziemi. Oblicz, ile wody zawiera Twój organizm, skoro stanowi ona 0,7 jego masy.
•

• Zadanie 3. Człowiek potrzebuje 2,5 l wody na dobę. Wliczamy tu wodę zawartą we wszystkich produktach spożywczych: zupa, napoje, warzywa, owoce, itp. Jaką część zapotrzebowania 
na wodę zaspokoisz wypijając 0,5 l wody mineralnej?

•

• Zadanie 4. Wyciek 1 kropli wody z kranu na sekundę daje upływ 0,7 dm³ wody w ciągu godziny. Ile litrów wody wycieknie  z takiego kranu:
• a) w ciągu doby?
• b) w ciągu 1 tygodnia?
•

• Czy po rozwiązaniu zadań masz jakieś przemyślenia? Czy zastosujesz je w swoim życiu?
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7.B-lekcja chemii- cała lekcja on-line w 
załączniku
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7.C-lekcje wychowawcze z prezentacją 
dotyczącą projektu-,, Toaleta to nie śmietnik”
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7.D-Realizacja projektu-Tradycyjny Sad 
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8.Zadania wykonywane wspólnie z 
KZG-,, Dolina Redy i Chylonki”

• A-konkurs fotograficzny,, Błękitnozielona
infrastuktura w moim mieście”

• B-Konkurs pt.,, Mała nakrętka-duży problem”

• C-Konkurs ,,E.E-czyli w trosce o środowisko”

• D-całoroczna zbiórka baterii
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8.A-konkurs fotograficzny-Niebieskozielona

infrastruktura w moim mieście
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8.B-Konkurs-,, Mała nakrętka-duży 
problem”
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8.D-konkurs E.E. czyli w trosce o 
środowisko
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8.D- zbiórka baterii   zebraliśmy 
ogółem ok. 600 kg baterii podczas 
dwóch lat trwania Projektu L.L.E.
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9. Podsumowanie projektu

• W związku z pandemią oraz zdalnym 
nauczaniem podsumowanie miało miejsce w 
stronie internetowej szkoły oraz na facebooku.

• Wręczenie dyplomów, materiałów 
promocyjnych otrzymanych od związku 
odbędzie się na zakończenie roku szkolnego.

• Poniżej prezentuję nasze podsumowania:
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9- podsumowanie projektu L.L.E
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9-podsumowanie projektu Lider E.E
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9. Podsumowanie-mała nakrętka-duży 
problem
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9 -PODSUMOWANIE PROJEKTU

• W realizacji projektu w latach 2019-2021 udział 
brała cała społeczność uczniowska wraz ze 
swoimi wychowawcami.

• Duża pomoc była ze strony nauczycieli uczących 
m.innymi przeprowadzone lekcje przedmiotowe

• Efekt końcowy naszej prezentacji i zmagań w 
licznych konkursach, zadaniach to zasługa całej 
szkoły

• założone cele zostały zrealizowane
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Materiały źródłowe-slaid końcowy

• Materiały dydaktyczne związku  KZG: zeszyty, 
broszury ,komiksy, kolorowanki,ulotki

• Strona internetowa związku kzg.pl

• Strona internetowa Pewik.p

• Strony: 
planerga.pl,energa.pl,scholaris.pl,profesor.pl

• lop Gdansk, UG wydział biologii, reda.pl
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Dziękuję za uwagę, pomoc , wsparcie 
dla uczniów i cierpliwość .
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