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ul. Tatrzańska 40 / Wolności 25 
Dyr. Alicja Bajduszewska 

Koordynatorzy:  
Małgorzata  Bazylko, Agata Jendraszek 
Liczba uczniów 535 w klasach 0 – VII  

i  
II i III gimnazjum 

 
 





Szkolenie Rady Pedagogicznej, 
Ekowywiadówka 

 1. Rada Pedagogiczna – przedstawienie projektów edukacji 
ekologicznej, szkolenie i zatwierdzenie harmonogramu 

działań.  

 

2. Ekowywiadówki   

-pierwsze spotkanie z rodzicami : zaprezentowano plan 
działań ekologicznych na rok szkolny 2017/18.  

Przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą ochrony 
powietrza i wody. Ogłoszono rozpoczęcie zbiórki sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w ramach Eksperta E.E.   

-Kolejne spotkanie po pierwszym semestrze : 
podsumowanie  realizacji  działań, podziękowanie rodzicom 
za współpracę przy realizacji projektów , ulotkowa akcja na 

temat „czym palisz w piecu”.  

 



 
Wycieczki terenowe 

 
 a.  ekologiczno – krajoznawcza  – wizja lokalna miejsc o 

szczególnych walorach krajoznawczych w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym. - II klasa Gimnazjum ,  

  
b. sobotnia wycieczka rowerowa  do Parku Reagana – poznanie 

walorów przyrodniczych terenów zielonych Trójmiasta,   
promująca  ekologiczną  stronę transportu oraz zdrowy styl życia  

klasa VB  wraz z rodzicami, 
  

c. sobotnia wycieczka rowerowa – promowanie walorów 
przyrodniczych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego  

 klasa VI B wraz z rodzicami.  

 
 







Przedstawienie / Apel 

Obchody Międzynarodowego Dnia Wody, Dnia Ochrony Bałtyku 

– występy klasy  I – wszej,   

- rozdanie nagród za szkolne konkursy:  

plastyczny  „ Bałtyk środowiskiem życia wielu organizmów” – klasy 0 – III,  

fotograficzny „Piękno Bałtyku  w obiektywie” – IV - VI 

  Dzień Ziemi       

      - apel  będący podsumowaniem projektu  pod hasłem   

„Nie wyrzucaj, nie spalaj – chronisz powietrze!” – VII,II i III gim. 

        rozdanie nagród za konkursy ekologiczne (elektroodpady, makulatura, 
zakrętki, konkurs wiedzy ),  

        finał - pokaz mody ekologicznej. Klasy VII, II i III gim. 

-” Miłośnik i znawca przyrody”  

 

  

 



Międzynarodowy dzień wód / Dzień  Ochrony Bałtyku 
występy  klasy I - wszej 



Nagrody za szkolne konkursy 
 





Spotkanie na terenie szkoły ze strażakiem  
- czad cichy zabójca, szkodliwość spalania śmieci w domowych piecach. 

– gimnazjum 
 





Akcje ulotkowe i plakatowe 
- akcja ulotkowa dotycząca zbiórki sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 
 
 







 
 
 
Podczas  Dni Ziemi 23-27.04.2018 (Wolności 25) akcja 
plakatowa pokazująca szkodliwość niskiej emisji na 
środowisko i zdrowie człowieka oraz sposoby 
zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza. 







Dzień Ochrony Bałtyku 
wystawa plakatów promujących ochronę i piękno  

Morza Bałtyckiego 
( wykonali uczniowie klas IV – VI) 

 



Szkolny turniej wiedzy ekologicznej   
 

- kampania informacyjna 
- rozdanie nagród  

 
 





Konkurs plastyczny dla klas  0 – III 
 

„Piękno Morza Bałtyckiego” 



Konkurs plastyczny na Wolności 25 – obieg węgla w przyrodzie 
(uczniowie klas III gimnazjum)- 4 najciekawsze prace 



Gazetka szkolna – Dni Ziemi (Wolności 25) 



Zadania własne 



Akcja „ Sprzątanie świata”  
 

realizacja akcji odbywała się w bardzo trudnych, deszczowych 
warunkach 



 
 

Zajęcia techniczne z upcyklinku  
 

- Papierowa wiklina – klasy VI – te 
- Pomysł na zabawki – klasy V – te 
- Ozdoby choinkowe – klasy V - te 

 
 







Odkrywce Bałtyku 
udział w projekcie , którego celem jest propagowanie idei 

zrównoważonego rozwoju ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
różnorodność  biologiczną organizmów żywych i ich znaczenie w 

funkcjonowaniu ekosystemów  
( Instytut Oceanologii PAN  w Sopocie ) 

 







Wyjazd 220 uczniów z obu placówek na warsztaty ekologiczne  
w Centrum EduFun w Redzie  (odnawialne  źródła energii, ekologiczne 

baterie, budowanie modeli wiatraków z klocków lego)  
 







Projekt „Każdy Wat na wagę złota” 
Całoroczny udział w projekcie „Każdy WAT na wagę złota, czyli 

pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię 
w szkole” – II MIEJSCE i III MIEJSCE  

(kontrola gaszenia światła podczas opuszczania sal, wyłączanie urządzeń, które nie są używane, 
pogadanki o sposobach oszczędzania energii, wietrzenie sal w sposób prawidłowy) 

 
 





Kwoty oszczędności  



„Do pracy jadę rowerem” 
Mobilna Gdynia – zrównoważony transport 

„Rowerowy Maj” 
 największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i 

zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów 
szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego.  

 





Natura „Przystanek Bałtyk” 
Cykl warsztatów dla  nauczycieli i uczniów wszystkich klas  z 

doktorantami Instytutu PAN z Sopotu, każda klasa 24 godziny lekcyjne 
październik 2017 – maj 2018 - poruszane tematy:  

Po co chronimy przyrodę?, Jak Ty możesz chronić przyrodę?, Metody i 
formy ochrony przyrody, Natura 2000, Nadmorskie i przybrzeżne 
obszary chronione, Odnawialne źródła energii, Korzyści z dobrze 

zachowanej przyrody i krajobrazu. 
 
 
 
 
 

To kampania edukacyjno- informacyjna, której celem głównym jest wzrost 
świadomości  członków społeczności lokalnych na obszarach nadmorskich sieci 

Natura 2000 w zakresie potrzeb, metod i korzyści z ochrony przyrody,  





Projekty edukacyjne uczniów: 
 

trójka uczniów z klas V – VI w okresie jesiennym badała stan czystości 
powietrza w Krakowie, Warszawie i Gdyni. Opracowali prezentację 

multimedialną, która była wykorzystana podczas zajęć edukacyjnych o 
Stanie czystości powietrza – zagrożenia wynikające ze smogu  

 



Powietrze wokół nas

Filip Hoang - VI a

Karolina Krasowska - Vb

Kacper Kwiatkowski – Vb
Opiekun Agata Jendraszek



Uczniowie klas II gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego 
badali stan czystości powietrza w różnych częściach Gdyni za 

pomocą skali porostowej 



18 grudnia 2017 r.Gimnazjum nr 2   otrzymało  międzynarodowy Certyfikat Zielona Flaga w 
ramach  programu Eco – Schools realizowanego przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej.  
Uczniowie aktywnie zaangażowali się w różnorodne działania i akcje ekologiczne w dwóch  

obszarach: woda i odpady.  

 

http://www.fdee.org/


 Kl.III C gimnazjum pod opieką p. M.Bazylko i S.Mach uczestniczyła w 
konferencji „Nauka obywatelska – możliwość realizacji  tematów 

edukacyjnych na obszarach Natura 2000" w Instytucie Oceanologii PAN 
w Sopocie.  

 





Ogolnoszkolna segregacja i zbiórka: elektroodpadów, makulatury, zakrętek, 
baterii (w obu placówkach równolegle pod kontrolą dwóch koordynatorek) 



Podsumowanie i ocena projektu: 

- w realizację projektu została zaangażowana cała społeczność szkolna obu 

placówek: uczniowie, pracownicy, rodzice oraz społeczność lokalna dzielnicy; 

- działania były bardzo różnorodne, pozwalały wykazać się uczestnikom w 

różnych dziedzinach; 

- projekt przyczynił się do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów, 

pracowników szkoły, rodziców i społeczności lokalnej na temat niskiej emisji 

oraz sposobów ochrony czystości powietrza; 

- projekt przyczynił się do kształtowania wartości działania grupowego oraz 

owocnej współpracy między dwoma placówkami, które rok wcześniej były 

odrębnymi szkołami: podstawową i gimnazjum. 

 

 

 

 



Materiały źródłowe: 
A. broszury wydane przez KZG, 
B. wydawnictwa dostępne w wersji elektronicznej na stronie KZG, 
C. „Edukacja ekologiczna” Ligia Tuszyńska, 
D. „Ekologia Środowisko Przyroda” Tomasz Umiński, 
E. „Środowisko i gospodarka jego zasobami” Mirosława Popek, Bożena 
Wapińska, 
F. Podręczniki do biologii. 
 
Opracowanie: 
Małgorzata Bazylko i Agata Jendraszek 

 
 
 


