
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU 

„Szanuj żywność i środowisko naturalne”  
 

REALIZATOR PROJEKTU:  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  z REDY 

KOORDYNATOR: Beata Bogalecka 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  wrzesień 2016 – kwiecień 2017 

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



Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji projektu 
edukacyjnego pn.  „Szanuj żywność i chroń 

środowisko naturalne” 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:Beata Bogalecka, Małgorzata 
Bazylko, Katarzyna Strumik-Drabińska 

 

 

 

 



 

                     Celem  projektu  było : 

 

Zdobycie umiejętności pracy zespołowej; 

Kształtowanie postaw proekologicznych; 

Zdobycie umiejętności komunikacji; 

Kształtowanie nawyku prawidłowego 
gospodarowania żywnością. 

 

 

 



Cele  szczegółowe  projektu: 
 
 Sondowanie zakupów przeciętnej rodziny; 
 Odpowiedni dobór produktów spożywczych; 
 Analizowanie zakupów planowanych i nieplanowanych (promocji); 
 Wpływ promocji na zakup produktów; 
 Wartości spożywcze zakupionego jedzenia; 
 Tygodniowe zapotrzebowanie typowej rodziny na produkty 

spożywcze; 
 Ustalanie, które produkty kupowane są niepotrzebnie i w 

nadwyżkach; 
 Propozycje zagospodarowania nadwyżki jedzenia zdatnego do 

spożycia. 
 



Uczestnicy projektu: 

• nauczyciele realizujący, 

• wychowawcy, koordynator, 

• uczniowie klas I Liceum i technikum, 

• mieszkańcy Redy, sklepy i restauracje 

•Komunalny Związek Gmin Redy i Chylonki 

Teren działania: 

•szkoła: Liceum i Technikum 

•miasto Reda 

•sklepy i restauracje  z terenu gminy  

 

 



• W realizacji projektu wzięło udział 5 klas I : 
-2 klasy liceum ogólnokształcącego 
-3 klasy technikum   
• Projekt realizowano od 15 października do 31 marca. 
•  Każda klasa została podzielona na 4 zespoły.  
• Zespoły analizowały ankiety, wywiady i każda klasa jako 

zamknięcie projektu wykonała prezentację  multimedialną.  
• Wykonanie zadań poparte zostało podsumowaniem i 

zaprezentowaniem  w dniu 3 kwietnia . 
•  Komisja wyłoniła zwycięzców najlepszych prezentacji i 

najlepiej wykonanego projektu 

OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ 



   PROJEKT   ,,SZANUJ  ŻYWNOŚĆ- 
CHROŃ SWOJE   ŚRODOWISKO” 

• Realizacja projektu z udziałem uczniów  
• Zadania:  
• GRUPA I-monitoring marnowania żywności w domach-

badaniem objęto uczniów naszej klasy 
• GRUPA II-analiza ankiet przeprowadzonych z rodzicami 

we wrześniu 
• GRUPA III-analizowanie ustaw przeciwdziałających 

marnowaniu i przetwarzaniu żywności , podsumowanie 
projektu 

• GRUPA IV-wywiady z restauratorami i sklepami 
spożywczymi 





Klasa I A LO  
Jak pracowaliśmy nad projektem?  



Liczba i rodzaj żywności wyrzucanych 
w naszych domach: 
(z całego tygodnia) 

Pieczywo:   
- 13,5 bochenka chleba 

- 5 bułek 



 Resztki z obiadu: 4 kg 

Inne produkty, np. 
przecenione lub nie 
smakujące nam: 1 kg  



Co najczęściej się marnuje i jest 
wyrzucane? 

Najczęściej wyrzuca się  
o Pieczywo 
o Warzywa 
o Owoce 
o Nabiał 
o Mięsa i wędliny 

 
PRAWIE 60% PYTANYCH RODZICÓW KUPUJE PRODUKTY 
W NADMIARZE 
TYLKO 8% KUPUJE PRODUKTY, TYLKO DLA TEGO, ŻE SĄ  
W PROMOCJI.  

 



 

Ankiety dotyczące marnowania produktów i 
żywności w sklepach i restauracjach 



 

   PROJEKT   ,,SZANUJ  ŻYWNOŚĆ- 
CHROŃ SWOJE   ŚRODOWISKO” 

• Realizacja projektu z udziałem uczniów klasy IB 
• Zadania:  
• GRUPA I-monitoring marnowania żywności w domach-

badaniem objęto uczniów naszej klasy 
• GRUPA II-analiza ankiet przeprowadzonych z rodzicami 

we wrześniu 
• GRUPA III-analizowanie ustaw przeciwdziałających 

marnowaniu i przetwarzaniu żywności , podsumowanie 
projektu 

• GRUPA IV-wywiady z restauratorami i sklepami 
spożywczymi 



 

5. Poniżej wskazane zostały grupy produktów żywnościowych. Proszę określić, w jaki dzień tygodnia wyrzucane są poszczególne produkty w 

gospodarstwie domowym? 
 

 
Sytuacja PN WT ŚR CZW PT SOB NIEDZ 

Pieczywo 

Świeże warzywa, 

owoce, przetwory 

warzywne i 

owocowe 

Mleko i jego 

przetwory  

Produkty suche 

(mąka, cukier, sól 

itp.) 

Mięso, wędliny, 

przetwory mięsne 

Tłuszcze 

spożywcze 

Jaja 

Napoje słodzone 

(sprite, cola itp.) 

Ryby i jego 

przetwory 

Desery, ciasta 

Resztki z obiadu 

II śniadanie (w 

szkole) 

Produkty zakupione 

na promocji 

Posiłek, który nie 

smakuje 



 

3% 6% 

10% 
1% 

12% 

2% 

5% 

0% 

7% 

1% 

18% 

6% 

8% 

20% 

Pieczywo

Świerze warzywa i owoce

Mleko i jego przetwory

Produkty suche

Mięso i wędliny

Tłuszcze spożywcze

Jaja

Napoje słodzone

Ryby i jego przetwory

Desery i ciasta

Resztki z obiadu

Drugie śniadanie

Produkty zakupione na promocji

Posiłek, który nie smakował

Wykres na podstawie ankiet klasy IBLO 



 

Jak nie marnować jedzenia 
 w gospodarstwach domowych? 

 
1) PODZIEL SIĘ (NP. BANKI ŻYWNOŚCI) 
2) KUPUJ TYLE, ILE JESTEŚ W STANIE ZJEŚĆ 
3) ZWRACAJ UWAGĘ NA TERMIN     
            PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA 
4) PRAWIDŁOWO PRZECHOWUJ ŻYWNOŚĆ 
 
 





Grupa III  
– ustawy o marnowaniu i przetwarzaniu żywności 

Ustawa o marnowaniu 

jedzenia 



• Powstała ustawa o przeciwdziałaniu 
marnowania żywności. Właściciele sklepów i 
hurtowni zostaną zobowiązani do 
przekazywania organizacjom pożytku 
publicznego żywności z uszkodzonym 
opakowaniem lub z krótkim terminem 
przydatności do spożycia. 

Koniec z marnowaniem żywności? 



 
       

 Grupa IV- wywiady z restauratorami i 

sklepami 

 
 Jak często marnujemy  

               
  jedzenie?? 



 

            Jak często żywność jest 

wrzucana?        

     Ze średniej wszystkich odpowiedzi 

wynika, że codziennie jest wrzucanie 

około 2-5kg jedzenia. 



 

 Przeznaczenie niewykorzystannego, 

            niezjedzonego dania? 

       Najczęściej takie dania trafiają do 

rolników którzy posiadają trzodę 

chlewną. Takie zwierzęta jak np. świnie 

żywią się tzw.”resztkami”. 





• Najczęściej zamawiane produkty to kolejno: 
pieczywo, fast foody i dania obiadowe 

• Średnio jedzenie jest wykorzystywane w tylko 
77,50% 

• W 80% restauracji każdego dnia wyrzuca się 
jedzenie 

• Najczęstszymi powodami wyrzucania są 
termin ważności i zostawienie jedzenia przez 
klienta  

Wyniki Ankiety 



EFEKTY/ WSKAŹNIKI PROJEKTU 
• usprawnienie pracy w grupie 

•  podniesienie świadomości konsumenckiej 
•  rozszerzenie tematyki na mieszkańców, rodziny 
•  dostrzeżenie konieczności gospodarowania   
   odpadami, oszczędzania surowców 
•  racjonalne planowanie zakupów 
•  nabranie dystansu do zakupów  
•  zrozumienie potrzeby szanowania żywności  
• chronienie przez to swojego środowiska     
   naturalnego  

 
 



Rezultaty projektu: 
o Uczestnicy nabyli wiedzę:  
    -jak grupować zakupy oraz analizować planowane i nieplanowane 

zakupy, 
    -jak wpływ ma promocja jako negatywny czynnik przy zakupach, 

utrwalili postawę świadomy Konsument 
    -poznali sposoby zagospodarowywania odpadów 
o Nabyli umiejętności: 
    - analizowania wartości spożywcze zakupów, 
    -planowania zakupów  przeciętnej rodziny, 
o Wykształcili postawę ekologiczną: 
     - rozumiejąc:- potrzebę ochrony środowiska i oszczędzania    
       surowców, poprzez szanowanie żywności. 
     - podniesienie świadomości ekologicznej w społeczności szkoły 
       i rodzin, nauczycieli, pracowników 
 

 



Efekty rzeczowe: 
 1. Zwycięzcy etapu szkolnego w Wojewódzkim Konkursie  

     ABC Prawa KONSUMENTA” w dniu 10 lutego 2017 roku odbył 
się szkolny etap Wojewódzkiego Konkurs „ABC PRAW 
KONSUMENTA”. W konkursie wzięło udział 13 uczniów z 
technikum. 

• Celem współzawodnictwa było sprawdzenie wiedzy i rozwinięcie 
umiejętności zastosowania określonych działań prawnych w 
zakresie ochrony praw konsumenta. 

• Wyniki konkursu „ABC KONSUMENTA” przedstawiają się 
następująco: 

• I miejsce: Anna Rohde 

• II miejsce: Maciej Grabowski 

• III miejsce: Izabela Nowak 

 

 



Konkursy : 
1. ABC Praw konsumenta 



2. Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu 

• Zdrowo się odżywiam i nie marnuję żywności: 
• wtorek, 17 stycznia 2017 Ile wiemy o tym, co zdrowe, a co 

nie? Jedzenie to nieodłączny element życia, ale można je 
potraktować jako coś więcej niż tylko konieczność. Warto odżywiać 
się mądrze, ale i z przyjemnością. Kupować z głową. 

• Ponad stu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa 
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego rywalizowało w olimpiadzie 
wiedzy o żywności i żywieniu. Uczestnicy eliminacji mieli 1,5 
godziny na napisanie testu. Gospodarzem konkursu był toruński 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.  Naszą szkołę 
reprezentowała Paulina Trzcińska. 

     Serdecznie dziękujemy Paulinie za udział w olimpiadzie.  
 



Fotorelacja 



3. Olimpiada Promocji Zdrowego stylu Życia 

• Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu  
• W piątek 16 grudnia w rejonowym oddziale PCK w Wejherowie 

odbył się Powiatowy Etap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. 
W etapie wzięło udział 12 uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. 

• Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy IIIB LO NATALIA 
MACHAŁA, która zajęła II miejsce. 

• GRATULACJE NATALIA !!! 
• Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs 

dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy 
Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego 
odżywiania, racjonalnego gospodarowania żywnością. 



4.Rozdawanie ulotek i materiałów  
podczas Dnia Ziemi, Dnia Otwartego Szkoły 

• Kolorowanki ,,Wojtek na zakupach” 

• Broszura,,Ekokonsument..” 



5. Prezentacja  projektów  na spotkaniu Rady 
Pedagogicznej prze wybrane uczennice pod 

kierunkiem koordynatora 



Upowszechnianie i promocja projektu: 

 
 

- Informacje na stronie internetowej www.zspreda.pl  

- facebook: zspreda 

- Artykuły na stronie dziennika elektronicznego librus synergia.pl 

- Wystawa z realizacji projektu w szkole/przedszkolu 

- Podsumowanie projektu z udziałem zaproszonych gości nauczyciele, 
uczniowie, rodzice(zebrania 15.05) 

- Planowana kontynuacja projektu  od roku szkolnego 2017/2018 

 

- 

 

http://www.zspreda.pl/


Fotorelacje : 

• Podsumowanie projektu ,, Szanuj żywność -chroń środowisko naturalne" 
•   
• sobota, 08 kwietnia 2017 21:13 
• W poniedziałek 3 kwietnia podsumowaliśmy trwający od września projekt ,, Szanuj żywność -chroń 

środowisko naturalne".W projekcie wzięły udział wszystkie klasy I Liceum i Technikum. 
• Każda z klas miała do wykonania 4 zadania dotyczące marnowania żywności w  naszych 

gospodarstwach domowych, restauracjach i sklepach spożywczych. 
• Efektem finalnym były opracowane w postaci prezentacji multimedialnych wyniki analiz oraz 

wnioski. 
• Klasy prezentowały efekty swojej pracy omawiając wykonane zadania. 
• Werdykt komisji oceniających pracę uczniów poszczególnych klas i sposób prezentowania efektów 

pracy grup: 
• I miejsce   klasa I B LO 
• II miejsce  Klasa I A LO 
• III miejsce Klasa I B T 
• oraz nagroda publiczności dla klasy  IC T. 
• Gratulacje dla zwyciężców!!! 
• Podziękowania dla wszystkich klas ,wychowawców ,członków komisji  wspierających koordynatora 

projektu p.Beatę Bogalecką  w ramach projektu ,,Lidera Lokalnej Ekologii" o który to tytuł 
ubiegamy się kontynuując działania ubiegłoroczne. 
 



Prezentowanie się poszczególnych klas przed 
komisją 



Podsumowanie projektu, prezentacje wyników, 
nagrodzenie najlepszych 



EWALUACJA PROJEKTU 

• Podsumowanie projektu miało miejsce  

    7 kwietnia na holu szkoły.  

• Koordynator przyjął formę rywalizacji klasowej 
i każda z klas prezentowała wyniki i wnioski na 
forum społeczności uczniowskiej i nauczycieli 

• Po ogłoszeniu wyników klasa zwycięska 
otrzymała nagrody ufundowane przez ZKG. 



EWALUACJA  -wnioski 

• Słabe strony  w realizacji projektu: 
- trudności związane z nadzorem klas ze strony 
wychowawców, chaos twórczy  
-różne pory zajęć klasy-podział na grupy przedmiotowe 
 -zbieranie ankiet od kolegów i koleżanek  
-różnice zdań i poglądów, mała liczba lekcji wychowawczych 
MOCNE STRONY : 
 -UDAŁO SIĘ 
 –wspólne dyskutowanie 
 –umiejętność pracy zespołowej 
 -poznawaliśmy siebie bardziej 

• Założone cele  zostały zrealizowane!!! 
 



WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE I PROGRAMIE: 

 

strona internetowa szkoły: 

www.zspreda.pl 

Facebook; zspreda 

 

strona internetowa Komunalnego Związku Gmin  

„Dolina Redy i Chylonki” 

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

 

http://www.zspreda.pl/
http://www.kzg.pl/

