
FORMULARZ Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO PT. „LIDER LOKALNEJ EKOLOGII” 
KATEGORIA: SZKOŁY 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:  
1) administratorem danych osobowych uczestników jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kzg.pl,  
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną  
5) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 

udzielonej zgody  
6) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w działaniach realizowanych przez 

Związek w ramach statutu  
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgłoszenie do udziału w 
konkursie/warsztatach ekologicznych/projekcie edukacyjnym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych uczestnika 
do celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach 

Nazwa szkoły:  ….…………………………….……………………………………………………………Gmina:………………………………………… 

Szkolny koordynator projektu:……………………………………….…………………………………………………………………………………… 

Nauczyciele realizujący:………………………………………………………………………………………….……………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z regulaminem projektu placówka zrealizowała następujące zadania (wykonanie zaznaczyć X): 

1. 

Edukacja dorosłych: 

 Zorganizowanie Rady Pedagogicznej poświęconej tematyce projektu,  

 Ekowywiadówka z rodzicami/opiekunami uczniów. 

 Happening ekologiczny na terenie szkoły/ wśród okolicznych mieszkańców. 

 Udział szkolnych koordynatorów w programie edukacyjnym „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. 

1-4 pkt 

2. 

„Zielona szkoła”:  

 Tematyczne zajęcia warsztatowe prowadzone na terenie placówki oświatowej. 

 Własne warsztaty terenowe (wycieczka) prowadzone poza terenem placówki. 

 Warsztaty organizowane przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” lub inne instytucje. 

1-3 pkt 

3. 

Tematyczny miesiąc ekologiczny: 

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

 Szkolne przedstawienie ekologiczne. 

 …………………………………………………………… 

1-3 pkt 

4.  „Myślę logicznie bo ekologicznie”  2 pkt 

5. 

Ekoprojektowanie:  

 Moja ekologiczna gra planszowa. 

 Eko Makieta z surowców wtórnych. 

 Ekologiczny pokaz mody/ tematyczny konkurs plastyczny. 

 ………………………………… 

1-4 pkt 

6.  „Sport to zdrowie niech każdy ekolog się o tym dowie”  2 pkt 

7. 

Jesteśmy medialni: 

 Gazetka szkolna (bieżące informacje dot. projektu). 

 Akcja ulotkowa/plakatowa dot. projektu. 

 Wystawa prac/projektów plastycznych wykonanych w ramach realizacji projektu 

 Projekt strony internetowej/ Prezentacja power point nt. projektu 

 Filmik/ klip/ animacja/ „fotografuję smartfonem” dot. zagadnienia projektu. 

 …………………………………………………………………………….. 

1-6 pkt 

8. 

Zadania wykonywane wspólnie z KZG „Dolina Redy i Chylonki”: 

 Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci” 

 Konkurs fotograficzny #obserwujęprzyrodę 

 Konkurs pt. „Mała nakrętka duży problem” 

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

1-4 pkt 

9.  Podsumowanie projektu poprzez zorganizowanie apelu na terenie szkoły  2 pkt 

 

 
 
………………………………………    ………………………………………………………………………. 
               Data zgłoszenia                    Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

mailto:iod@kzg.pl

