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Ilość uczniów objęta  projektem:
 klasy 0-7 szkoły podstawowej oraz gimnazjum - 674
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W ramach projektu zorganizowaliśmy:
1. Ekowywiadówkę.
2. Wycieczkę terenową.
3. Apel z okazji Dnia Ziemi – CIEPŁO I BEZPIECZNIE.
4. Spotkanie na terenie placówki ze specjalistą.
5. Akcję ulotkową i plakatową – SPALANIE ŚMIECI SZKODZI I SZPECI.
6. Szkolny turniej wiedzy ekologicznej.
7. Konkurs plastyczny – MOJE SPOSOBY NA OCHRONĘ PRZYRODY.
8. Gazetkę szkolną – ROLA ROŚLIN W OCHRONIE POWIETRZA.
9. Wystawę pt. „Prezent dla Ziemi - Będę  dbał/a  o powietrze”.
10. Międzyklasowy Konkurs Ekologiczny - „CIEPŁO I BEZPIECZNIE ”
11. Konkurs literacki dla klas 4-7szkoły podstawowej oraz gimnazjum –
„OCHRONA POWIETRZA”.
12. Braliśmy udział w konkursie międzyszkolnym „POKONAJ SMOGA”.
16. Marsz Ekologiczny – „DBAJMY O POWIETRZE”.
18. Lekcje przyrody, geografii, biologii, chemii i zajęcia edukacji 
wczesnoszkolnej – dbamy o środowisko.
19. Zajęcia w ramach koła przyrodniczego – Mały Ekolog.
20. Warsztaty na temat segregacji odpadów.
21. Zbiórkę makulatury i innych surowców wtórnych.
24. Warsztaty z upcyclingu. 
23. Akcję informacyjną – ROLA ROŚLIN W MOIM OTOCZENIU.
24. Promocję obszarów cennych przyrodniczo w województwie i mieście –
udział w zajęciach terenowych.

FORMULARZ Z REALIZACJI PROJEKTU „Lider 
Lokalnej Ekologii”



FORMULARZ Z REALIZACJI 
PROJEKTU „Lider Lokalnej Ekologii”



EKOWYWIADÓWKA
Na początku roku szkolnego powiadomiliśmy grono pedagogiczne
o realizowanym programie. Realizacja programu odbywała się
podczas lekcji, np.: przyrody, biologii, chemii, geografii,
j.polskiego, a także na godzinach wychowawczych i zajęciach
edukacji wczesnoszkolnej.

Jesienią 2017r. odbyły się spotkania z rodzicami, na których
wychowawcy klas zapoznali rodziców z tematyką projektu oraz
regulaminem. Wywiadówkom towarzyszyła także szkolna akcja
plakatowa na ten temat.

Informacje o projekcie zostały umieszczone na stronie
internetowej szkoły.



WYCIECZKA TERENOWA



WYCIECZKA TERENOWA
„CIEPŁO DLA TRÓJMIASTA”

Uczniowie klasy II B gimnazjum w dniu 21.03.2017 r. brali udział
w warsztatach terenowych organizowanych przez KZG we współpracy
z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.
W ramach warsztatów uczniowie zapoznali się z zagadnieniami z zakresu
wytwarzania i dystrybucji ciepła.
Z uzyskanych informacji uczniowie przygotowali prezentacje, które
przedstawili kolegom na apelu z okazji DNIA ZIEMI.



WYCIECZKA TERENOWA
„CIEPŁO DLA TRÓJMIASTA”



WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW
„OBSERWACJA POGODY”

Przedszkolaki każdego dnia obserwują zjawiska pogodowe i  wypełniają karty 
pracy „obserwuję pogodę”. Samodzielnie wykonały również przyrządy 

meteorologiczne.



APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI 2018
„CIEPŁO I BEZPIECZNIE”

26 kwietnie 2018 r. uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej brali 
udział  w apelu z okazji Dnia Ziemi. Scenariusz uroczystości 
przygotowały uczennice klasy IIB gimnazjum pod opieką pań: 
Małgorzaty Czyż oraz Renaty Kubickiej.



Głównym celem uroczystości było uświadomienie uczniom 
naszej szkoły przyczyn powstawania i sposobów 
zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza. 
W czasie apelu uczniowie kl. IIB, zaprezentowali 
prezentacje dotyczące:
 kogeneracji,
 źródeł energii,
 ochrony powietrza,
 szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, 
 oraz zaprezentowali  film edukacyjny pt. „Ochrona powietrza”.

APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI 2018
„CIEŁO I BEZPIECZNIE”



APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI 2018
„CIEPŁO I BEZPIECZNIE”



25 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy 4a i 4c brali udział              
w spotkaniu z przedstawicielami EkoPatrolu . Głównym 
tematem warsztatów było zapoznanie uczniów z 
zadaniami Strażników Eko Parolu. Młodzież obejrzała 
prezentację dotyczącą ochrony środowiska i zwierząt oraz 
szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych.
Spotkanie zorganizowała pani: Małgorzata Czyż 

SPOTKANIE NA TERENIE PLACÓWKI         
ZE SPECJALISTĄ                                                                               

SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI STRAŻY MIEJSKIEJ W GDYNI 



SPOTKANIE NA TERENIE PLACÓWKI  ZE 
SPECJALISTĄ



W dniu 13 marca uczniowie klasy 4c szkoły podstawowej brali udział 
w warsztatach „ ŻYJ ZDROWO” przeprowadzonych  przez pielęgniarkę  
szkolną panią Lis, która omówiła zagadnienia związane  z chorobami 
wywołanymi przez zanieczyszczenie powietrza oraz przeprowadziła 
pokazy związane z udzielaniem pierwszej pomocy. 

SPOTKANIE NA TERENIE PLACÓWKI           
ZE SPECJALISTĄ



Akcję „Spalanie Śmieci” rozpoczęliśmy 
od przeprowadzenia zajęć w grupach przedszkolnych 
oraz w klasach na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej, 
przyrody i geografii. 
Naszym celem było uświadomienie zagrożeń  
dla zdrowia ludzi oraz wskazanie negatywnych skutków  
dla środowiska, wynikających ze spalania odpadów  
w piecach domowych, kominkach oraz na wolnym 
powietrzu.

AKCJA ULOTKOWA
SPALANIE ŚMIECI SZKODZI 

I SZPECI



AKCJA ULOTKOWA
SPALANIE ŚMIECI SZKODZI 

I SZPECI
Kolejnym naszym etapem działania było dotarcie               
do rodziców uczniów. Wiemy, że to właśnie dzieci znające 
zasady ochrony środowiska są najlepszymi nauczycielami 
swoich rodziców i najbliższych. Wzmocniliśmy ten proces 
przez akcję informacyjną w czasie zebrania z rodzicami       
w styczniu 2018r. 



CZYM PALIMY W PIECU DOMOWYM

Dzieci z grupy Muszelek na zajęciach 
warsztatowych wykonały kominek domowy. 
W czasie zabawy poznawały odpowiedzi na 
pytania:
- dlaczego nie palimy śmieci?
- co zrobić z odpadami?
- czym palić w piecu bądź kominku?
Na koniec przedszkolaki rozwiązywały zagadki 
dotyczące tematu oraz wykonywały 

ćwiczenia/kolorowanki.



Zagadnienia:
1. NISKA EMISJA.
2. KONSEKWENCJE SPALANIA ŚMIECI W PIECACH DOMOWYCH.
3. EKOLOGICZNE SPOSOBY OGRZEWANIA MIESZKAŃ.
4. JAK POWSTAJE SMOG I JAKI MA WPŁYW NA NASZE ZDROWIE.
5. ROLA ROŚLIN W OCHRONIE POWIETRZA.
6. PARKI NARODOWE.
7. TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY.
8. BIORÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA.

SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY 
EKOLOGICZNEJ



Dnia 24.04.2018 r. oraz 26.04.2018r.  na terenie naszej 
placówki został przeprowadzony szkolny turniej wiedzy 
ekologicznej pn. „CIEPŁO I BEZPIECZNIE”.    Konkurs 
podzielono na trzy kategorie wiekowe:
 klasy 1-3 szkoły podstawowej pod opieką pani Krystyny 
Ciesielskiej,
 klasy 4-7 szkoły podstawowej pod opieką pań 
Małgorzaty Czyż, 
 klasy II-III gimnazjum pod opieką pani Anny 
Mikołajczyk. 

SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY 
EKOLOGICZNEJ



Laureaci turnieju 
Wiedzy Ekologicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY 1-3

 KLASY IIKLASY II
 I miejsce – Iga Drzewiecka   kl. 2a
 II miejsce – Adam Nonna   kl. 2b
 III miejsce – Adam Dokrzewski kl.2a

 KLASY III
 I miejsce – Natalia Szydłowska   kl.3c
 II miejsce – Zuzanna Sokołowska  kl. 3d i 

Malwina Iżakiewicz kl.3c
 III miejsce – Piotr Zięba  kl. 3b

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 
4-7

I m. Klaudia Aleksiejew 7c
II m. Małgorzata Guściora 7c
III m. Maria Jasińska 5c



I m. Jeremiasz Dados kl. III C
II m. Stanisław Lewko kl. III B
III m. Wiktoria Chołka kl. IIIB
W konkursie wzięło udział 50 uczniów z wszystkich 
kategorii wiekowych. Poziom wiedzy dzieci i młodzieży był  
bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy zasłużyli na 
wyróżnienie.

Laureaci turnieju 
Wiedzy Ekologicznej



W marcu  w  wśród uczniów klas 0- 7szkoły 
podstawowej oraz II- III gimnazjum  przeprowadziliśmy 
konkurs plastyczny w formie plakatu pod hasłem „MOJE 
SPOSOBY NA OCHRONĘ PRZYRODY”.
Myślą przewodnią tego konkursu było przedstawienie 
zasad jakie należy stosować w życiu codziennym, aby 
środowisko zachowało swoje walory dla następnych 
pokoleń.  

KONKURS PLASTYCZNY
MOJE SPOSOBY NA OCHRONĘ 

PRZYRODY



KONKURS PLASTYCZNY
PRZEDSZKOLAKI SEGREGUJĄ ODPADY

W listopadzie w Przedszkolu nr 54 w Gdyni ogłosiliśmy konkurs plastyczny na temat segregacji 
śmieci, dowolną techniką. W każdej z grup odbyły się pogadanki na temat segregacji śmieci oraz 
zostało im wyjaśnione, dlaczego ta czynność jest tak ważna.

Następnie dzieci miały czas na zrobienie wraz z rodzicami prac plastycznych.

Wszystkie prace były piękne, pomysłowe i zasłużyły na nagrody. 

I miejsce zajął Antoni Smoloński

II miejsce Dorotka Cygert

III miejsce Hania Banach

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody, pozostałe przedszkolaki otrzymały nagrody 
pocieszenia.



Uczniowie klas IIB gimnazjum na kółku geograficznym przygotowali 
gazetkę szkolną informującą o roli roślin w ochronie powietrza.

Informacje dotyczące naszej działalności ekologicznej, planów, udostępniamy 
innym także w formie:
 plakatów, 
 ogłoszeń (np. program projektu, harmonogram, regulaminy konkursów),
 komunikatów. 
Promujemy realizowane w ramach projektu działania również na stronie 
internetowej szkoły.

GAZETKA SZKOLNA



W okresie noworocznym uczniowie Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 2 w Gdyni pod kierunkiem 
„nauczycieli – przyrodników” oraz wychowawców pisali 
postanowienia noworoczne, których realizacja może 
wpłynąć na ochronę powietrza. Uczniowie swoje 
deklaracje przedstawili w formie kartek noworocznych 
zaprezentowanych  na wystawie  świątecznej „Prezent 
dla Ziemi”. 

WYSTAWA 
PREZENT DLA ZIEMI



WYSTAWA 
PREZENT DLA ZIEMI



 Projekt „Lider Lokalnej Ekologii” w naszej szkole realizowany jest w 
różnych formach, między innymi w formie konkursu 
międzyklasowego. Tegoroczne hasło konkursu brzmiało:  
„CIEPŁO I BEZPIECZNIE”.

 Program naszego całorocznego międzyklasowego konkursu
pozwala włączyć się w działania ekologiczne całej społeczności 
szkolnej: uczniom, wychowawcom i rodzicom. Podczas udziału w 
różnych działaniach ekologicznych uczniowie zdobywali punkty na 
konto swojej klasy. Zespół klasowy, który uzyskał najwyższą liczbę 
punktów otrzymał tytuł „Ekologiczna klasa”. 

MIĘDZYKLASOWY KONKURS 
EKOLOGICZNY 



LAUREACI MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU 
EKOLOGICZNEGO

WYNIKI   MIĘDZYKLASOWEGO  KONKURSU  EKOLOGICZNEGO
Kategoria klas 0 -3 szkoły podstawowej:
I miejsce zajęła klasa 3a
II miejsce zajęła klasa 3c
III miejsce zdobyła klasa 3d.
Kategoria klas 4-7 szkoły podstawowej:
I miejsce zajęła klasa 5c
II miejsce zajęła klasa 4c
III miejsce zdobyła klasa 6b
Kategoria klas II -III gimnazjum:
I miejsce zajęła klasa IIB
II miejsce zajęła klasa IIC
III miejsce zdobyła klasa IIIB



W marcu uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej wzięli udział w szkolnym konkursie 
literackim pt. „POWIETRZE – NASZ SKARB”. Konkurs przygotowały panie:  Małgorzata 
Schmidt, Agnieszka Gałęziewska oraz Małgorzata Czyż. 
W konkursie uczestniczyło 97 uczniów. 
WYNIKI KONKURSU
Kategoria szkoła podstawowa:
I m. Iga Kaczerzewska kl. 7c POWIETRZE ZDROWE – ŻYCIE KOLOROWE oraz Mata Miąskowska kl.7c – PORZĄDEK 
I ŁAD
II m. Daniel Orzeszke kl.5c OCHRONA POWIETRZA  oraz Oliwia Ziętowska kl.7d ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
III m. Dominika Czech kl. 5c – POWIETRZE oraz Dominika Różewska kl. 4d CZYSTE POWIETRZE

Kategoria gimnazjum:
I m. Zofia Jasinkiewicz kl. IIB
II m. Julia Czupriniak kl. IIB
III m. Norbert Rój kl. II B

KONKURS LITERACKI DLA KLAS 
4-7 SP oraz II-III gimnazjum



W  roku szkolnego 2017/2018, nauczyciele przyrody oraz  geografii 
zorganizowali zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów do 
konkursu przyrodniczego POKONAJ SMOGA.

UDZIAŁ W KONKURSACH ZEWNĘTRZNYCH
POKONAJ SMOGA





26 kwietnia 2018 r. w ramach szkolnych obchodów
Dnia Ziemi, odbył się Marsz Ekologiczny. W marszu udział wzięły
dzieci z klas młodszych. Uczniowie przygotowali transparenty
oraz hasła i okrzyki. Marsz ma na celu zwrócenie uwagi na
problem ochrony powietrza, a także wyczulenie dzieci, że nasza
planeta to nasz wspólna sprawa. Gwizdki, trąbki i inne
instrumenty, głośne okrzyki zwracały uwagę przechodniów
i mieszkańców osiedla. Marsz był bardzo udany. To lubiana
przez dzieci forma aktywnego nauczania. Co roku organizuje
i zaprasza do udziału w nim klasy wraz z wychowawcami pani
Anna Matuszczak.

MARSZ EKOLOGICZNY KLA 0-3
SZKOŁY PODSTAWOWEJ



MARSZ EKOLOGICZNY KLA 0-3
SZKOŁY PODSTAWOWEJ



WARSZTATY PRZYRODNICZE W RAMACH PROJEKTU
„MAŁE SKRZYDŁA WYSOKIE LOTY” 

ORAZ „ROZWIŃ SKRZYDŁA”

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA GIMNAZJÓW I SZKÓŁPODSTAWOWYCH

W GDYNI







LEKCJA PRZYRODY I ZAJĘCIA 
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Jak chronić powietrze ?

Na lekcjach przyrody uczniowie klasy 5c i 5b pod 
opieką pani Małgorzaty Czyż oraz na lekcjach 
edukacji przyrodniczej pod opieką pani Krystyny 
Ciesielskiej przygotowali informacje dotyczące 
źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów 
ochrony powietrza.



W czasie zajęć koła przyrodniczego uczniowie klas 4c 
szkoły podstawowej  poznali zagadnienia:
 skład powietrza;
 zjawiska pogodowe;
 smog;
 niska emisja;
 jakość naszego powietrza.

ZAJĘCIA KOŁA PRZYRODNICZEGO
MŁODY EKOLOG



SEGREGACJA ODPADÓW
SPRZĄTANIE ŚWIATA
Przygotowując młodzież do udziału w akcji Sprzątanie Świata, 
wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia na temat zagrożeń 
wynikających z powstawania dzikich składowisk oraz przypomnieli 
zasady segregacji odpadów.  Na zajęciach przyrody oraz geografii 
uczniowie omawiali wpływ segregacji odpadów  na zmniejszenie 
zużycia energii.



 oszczędzać miejsce przeznaczone           
na składowanie odpadów;

 powtórnie wykorzystać wiele surowców;
 zmniejszyć zużycie naturalnych 

surowców;
 zmniejszyć ilości ścieków                        

oraz odpadów;
 zmniejszyć zużycie energii;
 zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do 

atmosfery;
 zmniejszyć  ilości odpadów szkodliwych, 

które trudno ulegają rozkładowi.

SEGREGACJA ODPADÓW
SPRZĄTANIE ŚWITA

Uczniowie uczestnicząc w akcji Sprzątania Świata 
dowiedzieli się, że właściwa segregacja odpadów      
i recykling pozwala:



Przez cały rok w naszej szkole trwa zbiórka makulatury, baterii, 
elektroodpadów oraz nakrętek. W organizację  i zbieranie 
zaangażowani są uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Makulaturę  i baterie zbieramy w szkole od wielu lat. Powodzenie akcji 
rośnie z roku na rok. Ze zbiórki tych surowców wtórnych pozyskujemy 
środki na pomoce dydaktyczne czy nagrody w konkursach 
ekologicznych.
Koordynatorami  zbiórki surowców wtórnych są:
 Pani Anna Mikołajczyk – makulatura;
 Pani Teresa Lechman – elektroodpady;
 Pani Katarzyna Zimna – plastikowe nakrętki;
 Pani Małgorzata Czyż - baterie i akumulatory przenośne ;
 Pani Krystyna Ciesielska – zbiórka baterii i elektroodpadów.

ZBIÓRKA MAKULATURY 
I INNYCH  SUROWCÓW  WTÓRNYCH



WARSZTATY Z UPCYCLINGU
W dniu 13 grudnia 2017 r. uczniowie klasy 4c brali udział w warsztatach 
plastycznych. Zajęcia poprzedziła krótka pogadanka dotycząca potrzeby 
dbania o czystość środowiska naturalnego, w którym żyjemy. W czasie 
dwugodzinnych warsztatów dzieci wykazały się dużą kreatywnością przy 
tworzeniu i ozdabianiu nowych dzieł z pustych butelek. Powstały 
oryginalne ozdoby świąteczne. Takie prace kształtują pozytywne nawyki 
wielokrotnego wykorzystania odpadów, uczą poszanowania przyrody, 
pokazują , że nie wszystko musi zostać wyrzucone bądź spalone, 
albowiem wiele materiałów można wykorzystać powtórnie tworząc 
piękne przedmioty, które mogą być użyteczne i mieć swoją wartość.



OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO
Na lekcjach przyrody oraz geografii uczniowie poznali  walory turystyczne 
naszego regionu. Zapoznali się z zasadami obowiązującymi w parku 
narodowym w lesie oraz nad morzem. Głównym celem tych zajęć było 
promowanie aktywnego wypoczynku na „świeżym powietrzu”



OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO
W ramach promocji walorów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego  
uczniowie klas 1 i 2 szkoły podstawowej brali udział w warsztatach 
prowadzonych przez Pana Dariusza Ożarowskiego pt. „Cud ptasich 
wędrówek”. Natomiast uczniowie klas starszych przygotowali informacje 
na temat walorów przyrodniczych parku, które zostały zaprezentowane w 
formie gazetki szkolnej. 



Koordynatorzy projektu Lider Lokalnej Ekologii Panie  
Małgorzata Czyż i Krystyna Ciesielska uczestniczą  w projekcie 
edukacyjno – promocyjnym szkoła / przedszkole dla 
środowiska. Głównym celem projektu jest kształtowanie 
świadomości, wrażliwości oraz postaw prośrodowiskowych
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wśród 
społeczności szkolnej/ przedszkolnej oraz lokalnej. 

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE DLA 
ŚRODOWISKA



MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

• Im mniej tym lepiej, czyli odwrócona piramida gospodarki odpadami – Komunalny 
Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki”

• Ulotka: w domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje - Komunalny Związek 
Gmin „Doliny Redy i Chylonki”

• Filmy edukacyjne znajdujące się na stronie internetowej www.kzg.pl
• Materiały znajdujące się na stronie internetowej www.naszaziemia.pl
• Materiały znajdujące się na stronie internetowej www.klubgaja.pl
• Materiały i informacje uzyskane w ramach udziału w projekcie

Szkoła dla środowiska – I i II edycji. 
• http://www.klubgaja.pl/
• http://www.naszaziemia.pl/
• http://mlodyhydrolog.pl/gra



Dziękujemy za uwagę


