
 

 

EKOLOGICZNIE TO LOGICZNIE w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie 

W listopadzie 2013r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji projektu ekologicznego 

pod nazwą: „EKOLOGICZNIE   TO  LOGICZNIE – Program Ekologiczny dla uczniów 

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie”, współfinansowanego 

przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej w Łodzi w 

ramach I edycji  Konkursuo dofinansowanie w formie dotacji dla zadań polegających na 

realizacji przedszkolnych i szkolnych programów edukacji ekologicznej pn. "Edukacja 

ekologiczna w szkołach i przedszkolach". Projekt jest realizowany 18 czerwca 2014 roku. 

Wartość ogólna zadania wynosi: 40.214,00 zł 

Przyznana kwota dofinansowania wynosi :   28.720,00 zł 

Celami projektu są : uświadomienie logiki zachowań proekologicznych, budzenie i rozwijanie 

postaw ekologicznych integrujących środowisko, podjęcie działań ochrony środowiska 

naturalnego, aktywizacja uczniów poprzez udział w konkursach, warsztatach, akcjach 

ekologicznych, poznanie i wyeksponowanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy, 

poznanie piękna ojczystego kraju, poszerzanie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia,  

wzbogacenie terenów szkolnych o nowe nasadzenia.  

Zakres projektu: 

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w licznych wyjazdach: 

 Wycieczka trzydniowa do Warszawy i Kampinowskiego Parku Narodowego ( kl. II, 

IIIA, IIIB, IB gimnazjum) 

 Wycieczka dwudniowa do Świętokrzyskiego Parku Narodowego( kl. I A i B 

gimnazjum ) 

 Wycieczki jednodniowe do: Ogrodu Botanicznego(kl. I-III SP), Palmiarni i Muzeum 

Przyrodniczego( kl. IV-VI SP, ), Oczyszczalni Ścieków w Łodzi ( kl. IIIA i IIIB 

gimnazjum); Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie( kl. III A i B gimnazjum), 

term w Uniejowie ( kl. I-III gimnazjum), Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 

( kl. IV-VI SP, Arboretum w Rogowie ( kl. I A i B gimnazjum), 

 W gospodarstwie agroturystycznym „Stajnia Lusi” w Konarzewie uczniowie             

kl. IV - VI wzięli udział w warsztatach. 

Zorganizowane zostały następujące konkursy: 



 Szkolny „Eko-turniej dla najmłodszych”( kl. I-III SP ), 

 Szkolny konkurs fotograficzny pt.” Fascynujący świat przyrody mojej gminy”, 

 Szkolny konkurs informatyczny pt: „Najpiękniejszy zakątek mojego lasu” – 

prezentacja multimedialna, 

  Szkolny turniej pt. „Ekologicznie to logicznie” oraz przedstawienie z okazji Dnia 

Ziemi, 

 Zielony Piknik – „ Dobra energia dla wszystkich”. 

Dzięki dotacji WFOŚiGW zakupiono dla zwycięzców bardzo atrakcyjne nagrody m.in.: 

drukarki, tablety, słuchawki z mikrofonem, głośniki, pendrive`y. 

Akcje: 

 Akcja zbierania śmieci: „Łąki lasy i pastwiska to nie miejsce na wysypiska”, 

 „Tropimy dzikie wysypiska – przyroda na tym zyska”, 

 Zbiórka elektro-śmieci i makulatury, 

 Ogródek ekologiczny na parapecie w klasach I-III. 

Inne działania: 

 Apel: „ 5x dziennie jedz owoce i warzywa”, 

 Warsztaty: „Badamy wodę w okolicznych zbiornikach wodnych”, 

 Zajęcia ekologiczne w pracowniach: biologicznej i geograficznej, 

 Zajęcia na godzinach wychowawczych dotyczące ekologicznego sposobu życia, 

Za pozyskane fundusze zakupione zostały liczne pomoce dydaktyczne, artykuły dekoracyjne i 

biurowe, które uczniowie wykorzystują w czasie różnorodnych zajęć szkole i w terenie. 

Dotacja umożliwiła również wzbogacenie terenów szkolnych o nowe nasadzenia. Program 

opracowały: Maria Probek – nauczycielka geografii i Magdalena Janiszewska – nauczycielka 

biologii i przyrody. 
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