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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
84-240 Reda ul. Łąkowa 36/38 

 

• Dyrektor szkoły -Dorota Klimowicz-Nowicka 

 

• Koordynator projektu- Beata Bogalecka 

 
• Liczba uczniów biorących udział w realizacji zadań:  

     380 z klas I, II, III Liceum Ogólnokształcącego   oraz klasy  I, II, 
III, IV Technikum 
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Wykaz przeprowadzonych zadań 
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ZREALIZOWANE ZADANIA 
sprawozdanie z wycieczek: 

• Wycieczka terenowa do Akwarium w Gdyni na lekcję ,,Chemia 
wody” –uczniowie analizowali zawartość wody, zanieczyszczeń 
wody w Bałtyku, rozróżniali związki chemiczne, toksyny-
odbiorca uczeń 

• Wycieczka kl.IIB, IIC LO do oczyszczalni ścieków-Rumia 
Dębogórze. –odbiorca uczeń 

    Młodzież poznała strukturę i zadania oczyszczalni, poznała etapy 
oczyszczania wody-odbiorca uczeń 

• Wycieczka do Ekodoliny- Warsztaty bliżej Europy-nowoczesne  
gospodarowanie odpadami 

• Wycieczka do gołuńskiego ogrodu botanicznego 

• Wycieczki na Wydział biologii UG-laboratoria   
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Zdjęcia z wycieczek 



Zdjęcia z wycieczek   



Zdjęcia z wycieczek 



Konkursy i Olimpiady 

• Zorganizowaliśmy kilka konkursów na terenie 
szkoły : odbiorcami byli nasi uczniowie 

- Konkurs geo-planeta PLUS z zakresu tematycznego 
geografia i ochrona przyrody 

- Konkurs ekologiczny wiedzy ekologicznej, ochrony 
środowiska, przepisy prawa 

- Etap szkolny Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 
Życia- tematyka: zdrowie, ochrona środowiska 

- Etap wojewódzki wyżej wymienionej Olimpiady 

- Etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 



Zdjęcia z konkursów i Olimpiad  



Zdjęcia konkursy i olimpiady 



Szkolenia oraz lekcje  

• Nasza młodzież wzięła udział w szkoleniu: 
  ,, Systemy Nawadniające i ich znaczenie ‘’ 
• Przeprowadzono spotkanie z 

przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku p. Jerzym 
Krefft na temat,, Ochrony lasów,odpadów i 
gospodarki leśnej’’-odbiorca uczeń 

• Przeprowadzono lekcje o bezpiecznym 
systemie grzewczym w ramach przedmiotu 
ratownictwo medyczne-dla uczniów kl.II LO 

(blok bezpieczeństwa) 



Zdjęcia-szkolenia i lekcje  



Sprawozdanie  
akcje, happeningi, gazetki 

• W ramach projektu przeprowadziliśmy kilka akcji 
na terenie szkoły jak i wśród mieszkańców Redy: 

- Wywiad z mieszkańcami oraz uświadamianie 
poprzez folderki i gazetki tematyki bezpiecznego 
spalania-odbiorcy to mieszkańcy Redy 

- Dzień Otwarty dla Rodziców oraz gimnazjalistów-
rozmowy o ochronie przyrody, zatruwaniu miasta  

- Dzień Ziemi w szkole-gazetka okolicznościowa oraz 
folder rozdawany uczniom,  

- Akcja happeningowa –nie marnujmy żywności-
odbiorcy uczniowie,nauczyciele,wychowawcy  



Sprawozdanie akcje ,hapeningi, gazetki 

• W szkole przeprowadzono konkurs na plakat o ochronie środowiska, 
bezpiecznym paleniu w piecu, 

• Uczniowie brali udział w przygotowywaniu kartek świątecznych, 
stroików oraz gadżetów w ramach upcyklingu-odbiorcy mieszkańcy 
Redy,Rumii,okolic 

• Opracowano gazetkę folder ,, Dziękuję nie truję” która została 
rozdana wśród społeczności szkolnej 

• Ukwiecaliśmy teren szkoły 

• Zbieraliśmy elektroodpady-odbiorcy to rodzice,uczniowie, 

• Konkurs,, Drzewo roku 2016” do którego przystąpiliśmy w ramach 
ogólnopolskiej kampanii  

    Promując nasze redzkie drzewa-odbiorcy to mieszkańcy Redy 



Zdjęcia akcje,happeningi,gazetki 



Zdjęcia akcje, happenning, gazetki 



Zdjęcia z akcji, happeningów i gazetki 



Zdjęcia z akcji, happeningów i 
gazetki 



Zdjęcia z akcji, happeningów i gazetki 



Zdjęcia z akcji, happeningów i 
gazetki 



SLAJD KOŃCOWY 

• Materiały źródłowe: 

1.Materiały dydaktyczne Związku w tym: zeszyty, 
plakaty,filmiki 

2.Informacje dydaktyczne strony 
www.planerga.pl 

3.Ewa Pyłka Gutowska,, Ekologia z ochroną 
środowiska” 

4.Henryk Wiśniewski,, Ekologia” 

 

http://www.planerga.pl/


Opracowała  Beata Bogalecka 


