


Dyrektor: Joanna Kwiecińska-Szulc 

Koordynator projektu: Joanna Kuźba 
 

Uczestnicy projektu:  

-uczniowie klas 1-3 Gimnazjum nr 4 (241 osób)    

-uczestnicy rajdów  
(Rajd Mikołajkowy – uczniowie klas 5-6 rumskich szkół 

podstawowych (86 osób); Rubinowa podróż - przedszkolaki  

i uczniowie klas 1-3 rumskich szkół podstawowych (120 osób)  

-uczestnicy zimowiska (32 osoby) 

ul. Batorego 29 

84-230 Rumia 



                              

 

                              Formularz     

                             z realizacji       

                              projektu 



W bieżącym roku szkolnym nasze gimnazjum 

realizowało ekologiczny projekt „Lider Lokalnej 

Ekologii" prowadzony przez organizację 

samorządową – Komunalny Związek Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki". Temat tego projektu: 

„Zrównoważony rozwój a racjonalna 

gospodarka i ochrona zasobów wodnych”.  

W ramach projektu uczniowie wraz  

z nauczycielami naszej szkoły wykonywali 

różnorodne działania dotyczące ochrony wody 

oraz segregacji odpadów i szkodliwości spalania 

śmieci w domowych piecach. Opis realizowanych 

działań w ramach projektu prezentujemy  

w kolejności ich wykonania. 



Podczas Rajdu Mikołajkowego (3.12.2016) jednym 

z zadań było sprawdzenie czystości wody  

w Zagórskiej Strudze. Uczestnicy musieli wykazać 

się wiedzą o sposobach oczyszczania wody, 

wykonywali proste badania w celu określenia jej 

jakości i przydatności do spożycia. 
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Ekorada i Ekowywiadówka 

13 grudnia 2016 na spotkaniu Rady Pedagogicznej naszej 

szkoły, Pani Małgorzata Arendt przedstawiła nauczycielom 

cele i zasady projektu „Lider lokalnej ekologii” oraz zaprosiła 

wszystkich chętnych do współpracy. 

Natomiast Pani Joanna Kuźba omówiła szkodliwość spalania 

śmieci oraz zaprezentowała zalety segregacji odpadów. 

Tego samego dnia na spotkaniach rodziców z wychowawcami, 

uczniowie klasy II C zapoznali rodziców uczniów wszystkich 

klas z planem realizacji w/w projektu w szkole, 

a także przedstawili  szkodliwość spalania śmieci oraz zalety 

segregacji odpadów. Jednocześnie w szkole (przy głównym 

wejściu) zorganizowano dużą akcję plakatową o tym, aby nie 

spalać śmieci w piecach oraz zachęcającą do picia wody  

z kranu. 
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Akcja plakatowa na temat szkodliwości spalania 

odpadów oraz zalet picia wody z kranu  

i oszczędzania wody została również 

przeprowadzona poza terenem naszej placówki: 

plakaty zostały rozmieszczone na terenie 

pobliskiego sklepu przy ulicy św. Józefa 

oraz na terenie biblioteki miejskiej, przy ulicy 

Stalowej. Termin realizacji styczeń - luty 2017. 
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11.02.2017 młodzież naszej szkoły zorganizowała 

rajd przygodowy „Rubinowa podróż” dla 

przedszkolaków i dzieci młodszych klas szkół 

podstawowych z Rumi. Jednym z zadań było 

doskonalenie umiejętności prawidłowego 

segregowania odpadów. 
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Wycieczki terenowe 

W ramach realizacji zadań projektu uczniowie 

uczestniczyli w różnorodnych wycieczkach 

poszerzających ich wiedzę i umiejętności  

w zakresie racjonalnej gospodarki i ochrony 

zasobów wodnych.  

Były to zarówno wycieczki piesze w najbliższej 

okolicy jak i wyjazdowe do Gdyni, Sopotu  

oraz Straszyna. 
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Wycieczki terenowe 

Grupa dzieci i młodzieży, która uczestniczyła  

w organizowanym przez nasza szkołę Zimowisku 

podczas ferii zimowych zwiedziła elektrownię 

wodną w Straszynie niedaleko Gdańska. 

Wysłuchaliśmy prelekcji o historii powstania 

tego obiektu oraz o obecnym funkcjonowaniu, 

roli w zabezpieczeniu przed powodzią, a także 

produkcji energii dla Gdańska.  
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Wycieczki terenowe 

16 marca koło biologiczne naszej placówki wybrało się 

na wycieczkę do Experymentu w Gdyni. Tutaj uczniowie 

korzystając ze stanowisk doświadczalnych mogli  

w namacalny sposób poszerzać swoją wiedzę, zwłaszcza 

na obszernym dziale - Hydrologii. Stanowiska galerii 

HYDROŚWIAT dostarczyły odwiedzającym mnóstwo 

zabawy, a przy tym dały możliwość zdobycia wiedzy 

hydrologicznej. Na wystawie, wcielając się w rolę 

inżynierów, konstruując i wprawiając w ruch 

skomplikowane mechanizmy, młodzież poznała działanie 

śluzy, tamy, śruby Archimedesa, a nawet miała szansę 

stworzyć ogromny wir wodny! 
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Wycieczki terenowe 

Spacerując brzegiem plaży  

zwracaliśmy uwagę na przejawy  

antropopresji tzn. wpływu człowieka  

na stan brzegu morza,  

czyli wszechobecne śmieci. 
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Gazetka szkolna ścienna 

Od stycznia do kwietnia w sali biologicznej 

wisiała gazetka poruszająca następujące 

zagadnienia:  

• znaczenie wody w przyrodzie i życiu   

  człowieka,  

• zachęcanie do picia wody z kranu, 

• ochrona oraz oszczędzanie wody w  

  naszych domach. 
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Warsztaty ekologiczne  

    Wychowawcy wszystkich klas w lutym i marcu na 

lekcjach wychowawczych przeprowadzili zajęcia 

warsztatowe na temat oszczędzania wody  

w naszych domach. 

    Uczniowie pracowali w grupach, według scenariusza 

przygotowanego przez panią M. Arendt nad dwoma 

zadaniami: 

 1.   Oszczędzanie wody w naszych gospodarstwach   

       domowych (praca metodą metaplanu) 

 2. Jak zmniejszyć zużycie wody  naszych  

        gospodarstwach  domowych? (burza mózgów) 
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Konkursy ekologiczne 

14 marca w SOSW w Gdyni odbył się Konkurs 

Wiedzy Ekologicznej, w którym uczniowie 

naszej szkoły (Agata Mencel i Jakub Bach)  

zajęli I miejsce.  

Młodzież do konkursu przygotowała M. Arendt. 



Konkurs Wiedzy Ekologicznej   
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Konkursy ekologiczne 

    23 marca  w Zespole Szkół nr 1 w Redzie odbyło się XX 

Spotkanie Ekologiczne, pod hasłem: "Każdemu sercu 

bliska ochrona środowiska". 

    W ramach tej imprezy odbył się Wojewódzki Konkurs 

Wiedzy Ekologicznej, w którym Daria Śledzińska  

z Gimnazjum nr 4 w Rumi zajęła I miejsce, zdobywając 

jednocześnie główną nagrodę – rower, również II miejsce 

przypadło uczennicy Gimnazjum nr 4 w Rumi – Patrycji 

Ostrowskiej. 

    Ponadto w Konkursie Fotograficznym II lokatę uzyskała 

Martyna Klapkowska, a Magdalena Tomczyk otrzymała 

wyróżnienie. 

    Uczniów do konkursów przygotowała pani Małgorzata 

Arendt. 
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Konkurs fotograficzny 

    W lutym  i marcu zachęcałyśmy uczniów do wykonywania 

zdjęć ujmujących piękno wody w szerokim tego słowa 

znaczeniu. 

    W konkursie wzięło udział 17 uczniów. 

    Przesłane fotografie utrwalały szczególne miejsca, 

ukazywały piękno, walory i wyjątkowość wód (strumyki, 

potoki, rzeka, jeziora, zatoki …); różne formy, jakie 

może przybierać woda; rolę wody w życiu codziennym 

człowieka (źródło życia, czystości, zabawy, odpoczynku). 

    Uczennica klasy III b - Natalia Kudlicka otrzymała 

wyróżnienie. Wszystkich uczestników konkursu 

nagrodziłyśmy ocenami z biologii lub chemii. 
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Konkurs plastyczny 

W marcu przeprowadziłyśmy konkurs 

plastyczny pt. „Rebusy z wodą”, w którym 

uczniowie mieli możliwość wykazać się nie 

tylko swoim talentem plastycznym, ale też 

zdobytą wiedzą na temat wody. 

Najciekawsze prace zostały nagrodzone 

ocenami z biologii lub chemii oraz 

wykorzystano je w Szkolnym Turnieju Wiedzy 

Ekologicznej „Woda źródłem życia”. 



Konkurs plastyczny 



Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych 

„Woda – mój przyjaciel” 

     12 kwietnia uczniowie niepełnosprawni naszej szkoły wraz  

z nauczycielem biologii, wybrali się nad Zagórską Strugę w celu 

dokonania analizy fizycznej i chemicznej wody w pobliskiej rzece. 

     Po drodze młodzież rozpoznawała napotkane gatunki ptaków  

(z wykorzystaniem lornetek). 

     Nad rzeką, przy ulicy Zielarskiej uczniowie mieli okazję zobaczyć 

elektroniczne urządzenie badające poziom wody z Zagórzance,  

z którego informacja jest przekazywana do służb zarządzania 

kryzysowego np. na wypadek zagrożenia powodziowego. 

     Młodzież dokonała pomiaru temperatury wody, przesączyła wodę 

przez sączek oraz pobrała wodę do badań chemicznych w szkole. 

     Następnie w sali lekcyjnej uczniowie dokonali pomiaru zawartości 

jonów: NH4
+, PO4

3-, NO2
-, NO3

- (wyniki dla wody klasy I) oraz   

pH wody. 

     Ponadto podopieczni zaobserwowali w pobranej wodzie z rzeki 

rozwielitkę, będącą wskaźnikiem wody czystej. 
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Turniej Wiedzy Ekologicznej pod hasłem 

„Woda źródłem życia” 
 

W eliminacjach turnieju wzięło udział 13 

drużyn trzyosobowych klas II i III. 

Wspólnie rozwiązywali zestaw składający 

się z 12 zadań, mogli maksymalnie 

uzyskać 20 pkt. Do etapu drugiego 

zakwalifikowało się 6 drużyn, które 

zdobyły od 19 do 12 punktów.  

     W finale szkolnym dwie drużyny uzyskały 

identyczną liczbę punktów zwyciężając 

cały Turniej. Nagrodą były porcelanowe 

kubki z układem okresowym i oczywiście 

oceny celujące z przedmiotu. 

      Zwycięskie drużyny reprezentowały naszą 

szkołę w międzyszkolnym podsumowaniu 

w Gimnazjum nr 2 w Rumi. Turniej 

przygotowała i prowadziła Joanna Kuźba. 
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Warsztaty „Segregacja odpadów” 

  

W marcu  i kwietniu na lekcjach biologii  

i techniki uczniowie w grupach uczyli się 

segregacji odpadów. 
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Apel: „Woda to życie" 

     Dnia 06 kwietnia 2017 r. na 4 godz. lekcyjnej odbył się w naszej szkole 

apel pod hasłem:  „Woda to życie". 

     Uroczystość składała się z trzech części.  

     Na początku była prelekcja pana Jacka Radomskiego, inspektora 

Straży Miejskiej  w Rumi, na temat  zagrożeń powodziowych w mieście. 

Pan inspektor omówił przyczyny zagrożeń, sposoby postępowania  

odpowiednich służb sytuacji kryzysowych  i mieszkańców. 

     W drugiej części młodzież klasy I B zaprezentowała przedstawienie  

na temat roli wody i sposobów jej oszczędzania. Grupę przygotowała 

nauczycielka języka polskiego - pani Justyna Susdorf-Grabowska. 

     W trzecim etapie pani Joanna Kuźba z uczennicą klasy II E - Zuzanną 

Wiśniewską, przedstawiły prezentację multimedialną  podsumowującą 

wszystkie wykonane w ramach realizowanego przez naszą szkołę 

projektu o wodzie. 
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Cz.2. Przedstawienie  
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Cz.3. Prezentacja multimedialna  

podsumowująca realizację projektu 
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