Harmonogram projektu edukacyjnego „Czyste lasy, łąki, pola – ziemia nasza o to wola”
Lp.

Zadanie

2.

Omówienie działań proekologicznych na posiedzeniu rady
pedagogicznej i opracowanie harmonogramu w roku
szkolnym 2018/2019
Ogłoszenie tytułu projektu całej społeczności szkolnej, w
tym rodzicom i przedstawienie harmonogramu działań

3.

Wykonanie gazetki ściennej dotyczącej działań
proekologicznych

1.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Klasy

Oddział
przedszkolny,
klasy II-VIII
Oddział
przedszkolny
klasy VII-VIII
Klasy II-VII

„Recykling w moich oczach” – wykonanie klasowych
plakatów
Udział w akcji sprzątania świata – sprzątanie obejścia szkoły Uczniowie klas
i terenu wokół Sali wiejskiej
II-VIII
Zbiórka korków plastikowych w ramach „………..”
Oddział „0” i
wszyscy
uczniowie
Szkolny konkurs „Zbieraj z klasą”- zbiórka baterii
Oddział „0” i
Zbiórka kasztanów dla koła łowieckiego w Wielowsi
wszyscy
uczniowie
Gminny konkurs ekologiczny III edycja „Gmina
0ddział „0”
Klasy II-III
Sieroszewice odpady segreguje – środowiska nie truje”.
Klasy IV-VI
Realizacja treści związanych z działaniami ekologicznymi na Oddział „0”
wszystkich przedmiotach
Klasy II-III
Zgłoszenie udziału w projekcie „Ziemi na ratunek”
Wszyscy
realizowanego przez stowarzyszenie ekologiczno-kulturalne nauczyciele
„EKOklub” w Wielowsi i zapoznanie z regulaminem
Spotkanie z leśniczym
klasa II – VIII

załącznik do
wniosku

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Efekty

J. Siudzińska

Wrzesień 2108

- harmonogram działań

J. Siudzińska

Wrzesień 2018

R. Nowacka – Ziętek
I. Nowak-Nawrocka

Wrzesień 2018

P. Wawrzyniak,
Z. Nowakowska
Wychowawcy klas

wrzesień

Wychowawcy klas

Wrzesień 2018czerwiec 2019

Wychowawcy klas

Wrzesień 2018czerwiec 2019

Wychowawcy klas

październik

nauczyciele

Cały rok szkolny

J. Siudzińska

Październik 2018 - regulamin projektu

Z. Nowakowska
P. Wawrzyniak

marzec 2019

Wrzesień 2018

- zdjęcia
- treści ekologiczne

-zdjęcia

Zdjęcia

zdjęcia

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Szkolny konkurs na wykonanie budek lęgowych

klasa II – VIII

Konkurs organizowany przez Urząd marszałkowski w
Poznaniu: „Cztery pory roku z odnawialnymi źródłami
energii”
Realizacja działań we współpracy ze stowarzyszeniem
ekologiczno-kulturalne „EKOklub” w Wielowsi:
1)gminny turniej zbiórka makulatury i elektrośmieci;
2)gminny konkurs plastyczny „Ekologiczne drzewo mojej
rodziny”;
3)gminny konkurs literacki „List do przyszłości” lub wiersz
„Ziemi na ratunek”;
4)festyn dla środowiska - podsumowanie realizacji działań
we współpracy ze stowarzyszeniem EKOklub w Wielowsi,
połączony z inscenizacją w wykonaniu uczniów naszej
szkoły, rozdanie nagród;
„Tydzień dla ziemi” – realizacja działań przez 5 dni w
tygodniu:
1) „Moja miejscowość lśni czystością” - sprzątanie i
segregowanie odpadów w środowisku lokalnym;
2) „Rzeka też chce być czysta” – prezentacja multimedialna
o zanieczyszczeniach wód;
3)wycieczka nad rzekę Prosnę połączona z obserwacją i
ustawienie tabliczki z informacją „Rzeka też chce być
czysta”;
4) „Połykacz śmieci” – praca plastyczno – techniczna,
wykonanie ekologicznego stworka;
5) sadzenie drzewek wokół szkoły i w parku
Wycieczka do zakładu oczyszczania i gospodarki odpadami
MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

kl. VIII

Turniej sportowy z wykorzystaniem surowców wtórnych

klasy II – VIII

Turniej wiedzy

II – VIII

Z. Nowakowska
P. Wawrzyniak
A. Piątkowska – Moś

Klasy VII-VIII
Wszystkie klasy

Oddział „0”
Wszyscy
uczniowie
Wszyscy
nauczyciele
VII - VIII

II – VI
Oddział „0”
klasy II - VI
I-VIII

J.Podlas;
I. Nowak-Nawrocka
B. Grygowska,
Z. Nowakowska,
P. Wawrzyniak
A. Piątkowska-Moś
J. Siudzińska,
Wychowawcy,
Prezes stowarzyszenia
Rodzice
R. Zalejska
A. Piątkowska-Moś
B. Grygowska
M. Nowacka
J. Podlas
Rodzice
Z. Nowakowska
I. Giwerska

Z. Nowakowska
B. Grygowska

protokół z konkursu

kwiecień 2019
Listopad 2018 –

Klasy II-VIII

Klasa II-III
IV-VI

marzec 2019

- fotogaleria
- protokół

Kwiecień 2019
Kwiecień 2019
Kwiecień 2019
Maj 2019
31.05.2019

kwiecień 2019

- spisanie wspomnień
byłych n-li
- notatka w prasie
- fotogaleria

wrzesień 2019

- notatka w lokalnej
prasie
- wystawa prac
plastycznych uczniów

M. Nowacka
czerwiec 2019
Z. Nowakowska
I. Nowak – Nawrocka maj 2019

19.

Podsumowanie realizacji projektu

wszyscy

B. Grygowska
A. Piątkowska-Moś
J. Siudzińska

wrzesień 2019

prezentacja napisanej
pieśni przez uczniów

Zamość, dn. ……………………….
………………………………….
(podpis dyrektora)

