
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

„Nie wyrzucaj jedzenia” 

REALIZATOR PROJEKTU: Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni
KOORDYNATORZY: 

Aleksandra Duraj i Agata Jendraszek

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  wrzesień 2016 – kwiecień 2017

Projekt realizowany w ramach programu 
„Szkoła/Przedszkole dla środowiska”



Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji 
projektu edukacyjnego „Nie wyrzucaj jedzenia”

opracowanego  w ramach II edycji (cz.2) 
programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” 
prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni.

Autorzy projektu: 
Aleksandra Duraj, Agata Jendraszek, Jolanta Staszewska



Cele projektu

• Kształtowanie świadomości 
społecznej(rodzina) w zakresie zrównoważonej 
konsumpcji

• Rozwój świadomości ucznia w zakresie 
wpływu konsumpcji żywności na środowisko



Założeniem projektu były następujące 
cele dydaktyczne:

Uczniowie:
• mają świadomość skali zjawiska marnotrawstwa jedzenia 
• wiedzą, w jaki sposób można ograniczyć ilość wyrzuconego 

jedzenia 
• rozumieją  ekonomiczne i środowiskowe skutki 

marnotrawstwa żywności 
• stosują metody, które ograniczają marnotrawstwo jedzenia
• poznają elementarne zasady badań sondażowych i stosuje 

je w praktyce 
• rozwijają umiejętności społeczne w obszarze współpracy w 

grupie oraz uczestnictwa w dyskusji



Uczestnikami  projektu byli : 

Ania Kosińska - klasa V A
Szymon Argalski - klasa VI B

Szymon Narajczyk - klasa III B
Szymon Kukiełka - klasa III B

Agata Jendraszek – współautor projektu

Teren działania: 

Domy rodzinne uczestników projektu



Wprowadzenie do projektu
zajęcia edukacyjne

Marnotrawstwo Żywności

https://www.youtube.com/watch?v=fJlD5f13_mc

Zjedz Zanim Zgnije

https://www.youtube.com/watch?v=QCWF1h6xNjs

https://www.youtube.com/watch?v=fJlD5f13_mc
https://www.youtube.com/watch?v=QCWF1h6xNjs


Marnotrawstwo żywności na etapie produkcji



Ekwador 

pierwsza 

selekcja

bananów

kryterium jest 
ich 

wielkość



Supermarkety 

na

czołowym

miejscu

marnotrawstwa



Zapoznanie się z artykułem Gazety Prawnej





Szymon Narajczyk
Dzień tygodnia Produkty kupione  

( w g. ) 
Koszt Odpady ( w g.) Koszt odpadów 

20. 03 2017  
poniedziałek 
 
 
 
 

---------------- ----------------- Gruszka 100 g 
Makaron nitki 120 g 
Makaron spaghetti 200 g 

0.5 PLN 
0.2 PLN 
0.3 PLN 

21.03.2017 
Wtorek 
 
 
 

Wędlina 340 g 
Pierś z kurczaka 1120 g 
20 jaj  
jabłka 700 g 
włoszczyzna  

10.14 PLN 
17.81 PLN 
19 PLN 
1.96 PLN 
2 PLN 
 

Mieszanka sałat 35 g 0.8 PLN 

22.03.2017 
Środa 
 
 
 
 

Chleb, chałka 10 PLN ------------------ ------------------- 

23.03.2017 
Czwartek 
 

Banany 760 g 
Twaróg 400 g 

4.5 PLN 
6.8 PLN 

Pomidor 60 g 0.7 PLN 

24.03.2017 
piątek 

-------------------- 
 

----------------- Śmietana 150 g 1.3 PLN 

25.03.2017 
sobota 
 
 
 
 
 
 

Jabłka 700 g 
Mleko 2 l 
Jogurt 4 szt. 800 g 
jajka 10 szt. 
ziemniaki 2000 g 
kiełbasa 400 g 
parówki 380 g 
szynka 180 g 
pasztetowa 350 g 
chleb 500 g 
 

1.96 PLN 
5.5 PLN 
10 PLN 
9 PLN 
1.8 PLN 
10.40 PLN 
8 PLN 
6.8 PLN 
6.2 PLN 
4.4 PLN 

Pikle z ogórków 190 g 
Mandarynka 75 g 

2 PLN 
0.5 PLN 

26.03.2017 
niedziela 
 
 
 
 
 
 

------------------- ----------------- --------------------- --------------- 

 



Wyrzucone produkty pochodziły z zakupów dokonanych przed 
badanym tygodniem . Niektóre z nich  uległy zepsuciu, 



Lub zostały wyrzucone jako pełnowartościowy 
produkt



Szymon Kukiełka



Produkty wyrzucone z powodu zepsucia się



Ania Kosińska 



W badanym okresie nie wyrzucono jedzenia



Szymon Argalski
wyrzucono zarówno produkty zepsute 

jak i nie zjedzone



Agata Jendraszek



Rezultaty projektu:

po realizacji projektu uczestnicy  stworzyli listę 
powodów, dla których wyrzucamy jedzenie :

robimy niekontrolowane zakupy

kupujemy więcej niż możemy zjeść

przygotowujemy zbyt duże posiłki

lubimy świeże pieczywo



Rezultaty projektu:

po realizacji projektu uczniowie nabyli umiejętności w 
ograniczeniu wyrzucania jedzenia:

Idąc na zakupy sporządzamy listę potrzebnych produktów

Kupujemy ilość produktów zgodną z zapotrzebowaniem

Niewykorzystane produkty w danym czasie możemy zamrozić i 
wykorzystać później



Upowszechnianie i promocja projektu:

- Informacje na stronie internetowej placówki 

- Zapoznanie rodziców z projektem na zebraniu 

- Podsumowanie projektu na uroczystym apelu



Ewaluacja projektu

Trudności:

Do realizacji projektu niezbędna jest pomoc 
rodziców

Niska zaradność uczniów klas starszych

Małe zaangażowanie uczniów



Ewaluacja

projektu
sms
od

rodzica
dziecka

biorącego  udział w projekcie





WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE I PROGRAMIE:

strona internetowa szkoły/przedszkola:

www.sp26gdynia.pl

strona internetowa Komunalnego Związku Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki”

www.kzg.pl
Zakładka: EDUKACJA/SZKOŁA DLA ŚRODOWISKA

http://www.kzg.pl/

