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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI ZESPOŁU DS. EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

1) Realizacja projektów ekologicznych 

Projekt szkolny „Mój Region moja sprawa”: 

 „Segregacji odpadów i recykling”-prezentacja/materiały na GDW (17.09.2021) 

 https://zs-chelmza.nazwa.pl/obrazki-newsy/segregacja_smieci.pdf  

 „Sprzątanie Świata”-wyjście do Parku Miejskiego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 

z uczniami klasy II SP (20.09.2021) 

 EKO-TDZIEŃ w ZSP w Chełmży-podsumowanie działań proekologicznych  w 

naszej szkole, m.in. zakupienie pojemników do segregacji odpadów w naszej 

szkole. 

https://zs-chelmza.nazwa.pl/zswch/news.php?rowstart=33 

„Sprzątanie Chełmży”- wyjście z uczniami klasy 3 TFŻ  (11.04.2022) 

https://zsp-chelmza.pl/przedswiateczne-porzadki-rowniez-w-naszym-miescie/  

 „Światowy Dzień Ziemi”-prezentacja (22.04.2022) 

https://zsp-chelmza.pl/dzien-ziemi-22-04-2022/  
 „Elektroodpady-jak z nimi postępować”-prezentacja  (31.05.2022)  

https://zsp-chelmza.pl/elektroodpady/ 

2) Nawiązanie współpracy z instytucjami związanymi z ochroną środowiska: 

 „Godzina wychowawcza ze światem” 8 tematów w klasie 2 SP dotyczących, np. 

zmian klimatycznych, dostępu do wody; Gra edukacyjna „Wodny Świat” itp. 

nawiązanie współpracy z PAH  

 „Sportowy relaks” sadzenie roślin w doniczkach na terenie szkoły, Projekt  w 

ramach budżetu obywatelskiego Starostwo Powiatowe w Toruniu (maj) 

 Zorganizowanie zbiórka elektroodpadów w naszej szkole 01-20.06.2022, 

oddanie zużytych baterii i drobnego sprzętu elektronicznego do PSZOK w 

Chełmży 

 „Sprzątanie Chełmży” wrzesień 2021, kwiecień 2022) współpraca z UM w 

Chełmży 

https://zs-chelmza.nazwa.pl/obrazki-newsy/segregacja_smieci.pdf
https://zsp-chelmza.pl/przedswiateczne-porzadki-rowniez-w-naszym-miescie/
https://zsp-chelmza.pl/dzien-ziemi-22-04-2022/
https://zsp-chelmza.pl/elektroodpady/


3)  Udział uczniów w konkursach szkolnych, ogólnopolskich: 

 Konkurs ogólnopolski w ramach obchodów „Tygodnia Edukacji Globalnej” 

zorganizowany przez PAH, listopad 2SP on-line, 

 Ogólnopolski konkurs geograficzny „Geo-Planeta” -praca pisemna na temat 

„Ekstremalnych zjawisk meteorologicznych” udział uczennic: Sylwii 

Domachowskiej, Wiktorii Radusiewicz z klasy 3 TSP oraz Marceliny Chlewickiej-

wyróżnienie z klasy 3 SP 

 Konkurs szkolny z okazji obchodów „Światowego Dnia Ziemi” 22.04.2022 

zwyciężyła  

klasa 2 TIL, na fb 

4) Promocja zdrowego stylu życia: 

 „Dzień czystych rąk” pokazy chemiczne dla uczniów wybranych klas: 1 LO, 2 

SP, 1 TŻ, 1 FK, 3 SP (15.10.2022) na fb 

 „Światowy Dzień AIDS”-prezentacja (01.12.2022) 

https://zs-chelmza.nazwa.pl/obrazki-newsy/AIDS_Co_to_jest_AIDS-HIV.mp4  

5) Przeprowadzenie lekcji o tematyce: 

a)  ekologicznej na biologii, chemii i geografii i gdw: 

  „Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii” w klasach: III TSP, III TŻ  

 „Obliczanie wieku drzew” w klasie 2 FK i 1 UK 

 „Wpływa człowieka na środowisko” (maj/czerwiec)-blok tematyczny 2 SP i 3 

TŻ, TSP  oraz w klasie 3 SP „Stan środowiska i jego ochrona w Polsce”. 

 „Segregacja odpadów, „Elektroodpady”, „Woda”-materiały udostępnione 

wychowawcą na GDW 

 „Dzień szalonej chemii”-pokazy chemiczne przygotowane przez uczniów ZSP 

dla szkół podstawowych, na fb 

 zakupienie zestawu do pomiaru czystości powietrza i  wody do wykorzystania 

na zajęciach terenowych-wrzesień 2022 

 „Ekologia na lekcji biologii” 1 UK, 3 KSP, 3 FSP, 3 G, 4 TŻL 

b) zdrowego stylu życia na biologii, wdż i gdw: 

 Przygotowanie przez uczniów prezentacji z biologii dotyczących profilaktyki i 

chorób poszczególnych układów narządów, klasy: 2 TIL, 2 TFŻ, 3 TSP, 3 TFŻ 

 AIDS,  

 Choroby przenoszone drogą płciową,  

 Rak szyjki macicy – profilaktyka,  

 

https://zs-chelmza.nazwa.pl/obrazki-newsy/AIDS_Co_to_jest_AIDS-HIV.mp4


6) Szkolenia, konferencje: 

 Udział w warsztatach o tematyce ekologicznej w ramach projektu be. ECO 

(22.03.2022), wykorzystanie materiałów ze szkolenia (na lekcji geografii) 

zrównoważony rozwój, bioróżnorodność. 

 przygotowanie sprawozdania na temat działań proekologicznych w szkole w 

roku 2020/21 wysłane do Starostwa. 

7) Wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze, rowerowe: 

 Rajd rowerowy na trasie Chełmża-Grodno-Zalesie-Mirakowo-Chełmża klasy 2 

TIL i 1UK (22.06.2022) 

Wnioski: 

 W pracy zespołu wykorzystano technologię informacyjną (kahoot, prezentacje 

multimedialne i forms), które budzą duże zainteresowanie wśród uczniów. 

 Uczniowie mają dużą świadomość ekologiczną, którą wykorzystują w praktyce, 

np. segregacja śmieci w szkole, zbiórka elektroodpadów. 

 Uczniowie chętnie uczestniczą w akcjach społecznych, np. „Sprzątanie 

Chełmży” 

 Wzbogacona została baza dydaktyczna o zestaw do pomiaru czystości 

powietrza i  wody do wykorzystania na zajęciach terenowych 

 Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi, np. PAH, be.Eco, UM Chełmża, 

PSZOK 

 EU-geniusz w świecie 3 D realizacja tematyki ekologicznej, 

 Koło przyrodnicze dla uczniów 3 G i 3 SP. 

 

Rekomendacje: 

a) Udział w projektach zewnętrznych, np. Projekt „Bezpłatny czujnik smogu” 

wysłanie do uczniów w formsach ankiety  i inne. 

b) Nawiązanie współpracy z PSZOK w Chełmży, planowana wycieczka do zakładu 

segregacji odpadów. 

c) Przygotowanie ankiety ekologicznej skierowanej do uczniów, wnioski 

(wrzesień)  

d) Kontynuowanie współpracy z Polską Akcja Humanitarną.  

e) Zintensyfikowanie zajęcia w terenie, rajdy piesze i rowerowe. 

 

 

 


