
 

 

 

 

 

 

 Program ekologiczny 

 

Ekologia ponad wszystko, 

środowisko to nie wysypisko!!! 
 

 

 

 

 

 

Lucyna Wróbel – nauczyciel chemii 

Alicja Dyderska – nauczyciel geografii 

Agata Trzosek – Możdżeń – nauczyciel biologii i przyrody 

Małgorzata Horodecka – nauczyciel przyrody  
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Temat: 

 

Ekologia ponad wszystko, 

środowisko to nie wysypisko!!! 

Cele: 

 

Celem Programu jest rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat 

ekologii oraz wspieranie osób w zmianie codziennych nawyków na 

takie, które rzeczywiście wpływają na polepszenie stanu środowiska. 

Program skupia się na działaniach możliwych do przeprowadzenia 

w szkole i gospodarstwie domowym, wpływających na osiągnięcie kilku 

ważnych ekologicznych celów:  

✓ Niższe zużycie energii i wody,  

✓ Ekologiczne podróżowanie,  

✓ Zwiększenie udziału produktów rolnictwa ekologicznego w 

zakupach żywności, 

✓ Segregowanie odpadów. 

Zasięg oddziaływania: 

 

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Deszcznie, dom rodzinny 

uczniów, środowisko lokalne. 

 

Adresaci: 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Deszcznie i 

ich środowisko rodzinne. 

 

Osoby i instytucje 

wspierające program: 

 

Nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich 

w Deszcznie, rodzice, Inneco, PWiK MG-6, Inspekcja Ochrony Roślin, 

Nadleśnictwo Skwierzyna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIA - KAMPANIA 

Działanie i sposób realizacji Termin realizacji 
Osoby 

zaangażowane 

1. Wyznaczenie dyżurnych wyłączających światło 

na korytarzach. 

Wrzesień - 

czerwiec 

II piętro – klasa 4c 

I piętro – klasa 8b 

Parter – klasa 2b 

Szatnie – nauczyciele 

świetlicy 

2. Przygotowanie przez uczniów prezentacji 

multimedialnych o alternatywnych źródłach 

energii. Umieszczenie ich na stronie internetowej 

szkoły. 

Luty 

Nauczyciele 

informatyki, 

uczniowie 

3. Wychowawcy przeprowadzą co najmniej jedną 

lekcję wychowawczą na temat oszczędzania 

energii. 

Listopad – maj     Wychowawcy  
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WODA – KAMPANIA 

Działanie i sposób realizacji Termin realizacji 
Osoby 

zaangażowane 

1. Jak oszczędzać wodę w gospodarstwie 

domowym? – pogadanka na lekcjach 

wychowawczych.  

Marzec 
Wychowawcy, 

uczniowie 

2. Akcja – „Suchy kran” – czyli badanie 

szczelności kranów, wymiana uszkodzonych 

uszczelek. 

Wrzesień – 

czerwiec 

Pracownik 

administracyjny 

szkoły 

3. Lekcje chemii, biologii, przyrody, geografii pt. – 

„Rola wody w przyrodzie” Listopad 

Nauczyciel chemii, 

biologii, geografii, 

przyrody. 

4. Światowy dzień mysia rąk. – audycja radiowa. Październik  Nauczyciel przyrody 

5. Światowy dzień wody. – kampania plakatowa na 

terenie szkoły. Marzec 

Nauczyciel chemii, 

biologii, geografii, 

przyrody. 

6. Wycieczki tematyczne – oczyszczalnia ścieków, 

stacja uzdatniania wody. 

Wrzesień – 

czerwiec 

Nauczyciel chemii, 

biologii, geografii. 

 

 

ODPADY 

Działanie i sposób realizacji Termin realizacji 
Osoby 

zaangażowane 

1. Akcja ekologiczna – SPRZĄTANIE ŚWIATA. 
Wrzesień 

Wychowawcy, 

uczniowie 

2. Konkurs ogólnoszkolny – COŚ Z NICZEGO – 

czyli pomysły na wykorzystanie odpadów. 

(Regulamin konkursu zostanie umieszczony na 

stronie internetowej szkoły). 

Listopad 

Nauczyciel chemii, 

biologii, geografii, 

przyrody. 

3. Choinka ekologiczna.  

Fotorelacja na stronie internetowej szkoły. 
Grudzień 

Wychowawcy, 

uczniowie 

4. Ekologiczne ozdoby wielkanocne. Fotorelacja na 

stronie internetowej szkoły. 
Kwiecień 

Nauczyciele 

świetlicy, uczniowie 

5. Zbiórka zużytych baterii i nakrętek. Wrzesień – 

czerwiec 

Wychowawcy, 

uczniowie 

6. Wystosowanie petycji do Wójta Gminy w 

Deszcznie w sprawie umieszczenia przed szkołą 

pojemnika na plastikowe nakrętki. 

Wrzesień Uczniowie 

 

 

 

ZAKUPY/ ZDROWE ŻYWIENIE 

Działanie i sposób realizacji Termin realizacji 
Osoby 

zaangażowane 

1. „10 przykazań” na temat zdrowego odżywiania – 

infografika na stronie internetowej szkoły. 
Grudzień 

Uczniowie 

nauczyciel biologii 

2. „Wiem, co jem” – poszukiwanie zdrowej 

żywności w domowych szafkach i w lodówkach 

-  (lekcja wychowawcza- omówienie informacji 

umieszczonych na etykietach produktów 

spożywczych). 

Listopad - maj 
Wychowawcy 

Uczniowie, rodzice 
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3. Gazetka – wykaz substancji chemicznych 

zawartych w żywności. 
Luty 

Uczniowie, 

nauczyciel chemii 

4. Pogadanka na lekcjach wychowawczych z 

pielęgniarką szkolną na temat zapobiegania 

otyłości. 

Wrzesień – 

czerwiec 
Pielęgniarka szkolna 

 

 

 

 

PODRÓŻOWANIE 

Działanie i sposób realizacji Termin realizacji 
Osoby 

zaangażowane 

1. Rajd pieszy z okazji DNIA ZIEMI – unikamy 

asfaltu i betonu. 
Kwiecień 

Uczniowie, 

wychowawcy 

2. Sonda na stronie internetowej lub Classroom, 

„Czym do szkoły”. 
Styczeń Ankieta dla uczniów 

 


