


Gdynia, ul. Energetyków 13 

Dyrektor: mgr Iwona Krumholc 

Koordynator Projektu: Marzena Jaworska 

Liczba uczniów biorących udział w projekcie: 50 – kl. I i II LOS, II i III H, III KS   



Formularz z realizacji 

projektu „Lider lokalnej 

Ekologii” 



W apelu uczestniczyli wszyscy uczniowie, wychowawcy i pracownicy Ośrodka 





Uczestnikami 

wycieczki byli 

uczniowie  

kl. I i II LOS 





W akcji uczestniczyli rodzice 

uczniów szkoły zawodowej  

i liceum. 

Rodzice zapoznawali się z 

materiałami informacyjnymi, 

często zadawali pytania, 

chętnie brali broszury i ulotki 

również dla swoich 

„niesfornych sąsiadów” 



W akcji uczestniczyli 

uczniowie szkoły  zawodowej  

i liceum oraz nauczyciele  

i pracownicy Ośrodka. 



W konkursie zorganizowanym z okazji  

Dnia Ziemi wzięli udział uczniowie szkoły 

zawodowej i liceum. Na wstępie odbyła się 

prezentacja na temat Dnia Ziemi, tegorocznego 

hasła i aktualnych problemów dotyczących emisji 

szkodliwych substancji do atmosfery. 







Uczniowie kl. II LOS wzięli udział 

w konkursie na projekt ulotki na 

temat szkodliwości spalania 

odpadów w domowych piecach.  

Wprowadzeniem do konkursu była 

analiza materiałów 

informacyjnych KZG „Dolina Redy 

i Chylonki”. Wykonane przez 

uczniów ulotki zostały 

wykorzystane podczas akcji 

ulotkowej w szkole. 



19 stycznia ulotki były 

oceniane i punktowane 

przez nauczycieli, 

wyłoniono laureatów. 





Gazetka przy sali geograficznej. 



Gazetka przygotowana specjalnie na zebranie z rodzicami w związku  

z akcją ulotkową. 



Gazetka całoroczna. 











W czasie warsztatów wykorzystano 

różne materiały takie jak: butelki 

plastikowe, puszki po napojach, 

elementy starych klawiatur, zużyte 

płyty CD, stare klamerki, patyczki do 

lodów, opakowania po jogurtach, 

tekturowe rurki od ręczników 

papierowych itp.  

Warsztaty miały na celu 

pokazanie jak możemy 

zmniejszyć ilość odpadów 

poprzez ponowne 

wykorzystanie ich w całości 

lub ich  pewnych 

elementów, stwarzając 

nowe przydatne przedmioty. 

 





Uczestnikami warsztatów byli uczniowie zaprzyjaźnionych szkół oraz 

naszej szkoły. W sumie ok. 30 osób zapoznało się z formą upcyklingu. 









Uczestnikami 

warsztatów byli 

członkowie koła 

fotograficzno-

turystycznego oraz 

uczestnicy konkursu 

fotograficznego. 









OPIS KONKURSU – Etap szkolny  

TEMAT Konkursu-  „Ekokonsument zasobów- człowiek w harmonii z przyrodą” 

ma przedstawiać na fotografii:  

- Miejsca pierwotnie zamieszkałe przez przyrodę wtórnie otoczone przez człowieka, (np. ścieżki 

ekologiczne w lasach/parkach pośród wybudowanych osiedli lub domków jednorodzinnych, domki 

letniskowe powstałe przy jeziorach z poszanowaniem otaczającej je przyrody).  

- Miejsca szczególne, które z czasem przekształcane były na tereny zurbanizowane jednak zachowały 

swoje piękno, stanowiąc ostatnią ostoję przyrody w świecie człowieka.  

- Innym pomysłem może być ukazanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii stworzonych przez 

człowieka z poszanowaniem i w celu ochrony środowiska naturalnego.  

 

Uczniowie wykonują fotografie i przesyłają lub przynoszą na pendrivach do pracowni komputerowej. 

W dniu 2 marca 2016r. zbierze się komisja, która oceni prace i wyłoni zwycięzców.  

Najlepsze prace zostaną wysłane na konkurs międzyszkolny do KZG „Dolina 

Redy i Chylonki”  
  

 



  
W składzie: p. Barbara Jagodzińska, p. Marzena Jaworska,  

p. Joanna Lewandowicz, p. Iza Solecka oraz uczennice Magda Dudek i Edyta Lange.





Wyłoniono zwycięzców etapu szkolnego. 



Kryteriami oceny były głównie: 

1/ zgodność pracy z tematem 

2/ walory estetyczne zdjęcia  

3/ walory techniczne (jakość) 

zdjęcia 



W środę 6 kwietnia Samorząd Uczniowski zaprosił całą społeczność szkolną na 

smakowitą imprezę pod hasłem „Dzień Zdrowego Odżywiania”  

W programie znalazło się: 

- film i prelekcja Pani Pielęgniarki na temat zdrowego żywienia i jakie produkty 

powinniśmy spożywać dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia.  

- co to jest i skąd pochodzi „żywność ekologiczna” 

- quiz sprawdzający zdobytą wiedzę 

- pokaz pt. „Ekologiczna kanapka” w wykonaniu naszych kucharzy Tomka i Mateusza 

z kl. III K/S.  

- rozstrzygnięcie  konkursu na ulotkę o zdrowym żywieniu 

- degustacja zdrowych soków i sałatki owocowej przygotowanej przez uczniów  

z klasy kucharzy. 



W imprezie 

uczestniczyli 

wszyscy uczniowie 

szkoły, nauczyciele 

i pracownicy 

Ośrodka. 


