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 Liczba uczniów biorących udział w projekcie: 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumii 

Klasa 1C 2C 3C łącznie 

Liczba uczniów 20 32 15 67 



Formularz z realizacji 
projektu  

 
„LIDER LOKALNEJ EKOLOGII” 



Wycieczka terenowa 
stacja uzdatniania wody w Redzie 

10 maja 2017 roku klasy  o profilu 
biologiczno-chemicznym wezmą udział 

w zajęciach warsztatowych „ 
Ujmowanie i uzdatnianie wody”, które 

odbędzie się na obiektach 
komunalnych PEWIK Gdynia Sp. z o.o 



Apel dla klas  
biologiczno-chemicznych 

Uczeń klasy I c Bartłomiej 
Dudzicz przedstawił 
prezentację do uczniom 
naszej szkoły nawołując do   
odpowiednią segregację 
śmieci. 



Spotkanie ze specjalistą 
„Czy szklanka wody może być 

trująca” 

13 grudnia 2016roku gościliśmy  
w naszej szkole prof. dr hab. inż. 
Marka Biziuka z Katedry Chemii 
Analitycznej Politechniki 
Gdańskiej 

 
 

Uczniowie klas biologiczno-chemicznych wysłuchali 
interesującego wykładu na temat wody Czy szklanka  
wody z kranu może być trująca? 
Dziękujemy Panu Profesorowi za wizytę w naszej szkole. 



Akcja ulotkowa i plakatowa 
 

Nasi uczniowie rozwiesili w szkole plakaty  
i zorganizowali akcje ulotkową.  

17 marca 2017 podczas targów szkół  
w powiecie Wejherowskim nasz uczeń Paweł 

Kowalski wprowadzał wszystkich uczestników w 
tematykę projektu „Lider Lokalnej Ekologii” 

kontynuując akacje ulotkową. 

 



Szkolny turniej wiedzy ekologicznej 
Brało w nim udział 15 uczniów, 
nagrodę za zajęcie I miejsca 
zdobyła Aleksandra Wróblewska 



Konkurs plastyczny 
„Czy można pić wodę z kranu” 

I miejsce zajęła  
Paulina Kilkowska 
z klasy  I C, za plakat 
„Czy warto pić wodę z krnu?” 



Gazetka szkolna 

 

 



Konkurs multimedialny 

„Utylizacja odpadów  

w gospodarstwach domowych” 

I miejsce zajął 
Bartek Dudzicz  
z klasy  IC, 
za prezentacje 
multimedialną  
„Pozbądź się 
śmieci z głową” 



 Broszury wydane przez Komunalny związek gmin  
„DOLINA REDY I CHYLONKI” 

   http://www.woda.edu.pl  

 Strona tematyczna UNESCO: „Did you know...? Facts and figures 
about water and tourism”. 

 "Pić albo nie pić wodę z naszych kranów„ Bogdan Montana 

 

Materiały źródłowe 


