
Witamy Serdecznie 

na podsumowaniu 

projektu:  

 „Czysta Małopolska 

– Czysta Polska” 



„ZIEMIA W NASZYCH RĘKACH” 

To hasło przewodnie 
wszystkich działań podjętych  

przez  nas koordynatorów   
i realizowanych przez nas   

wszystkich wspólnie   
w ramach projektu 

ekologicznego „Czysta 
Małopolska – Czysta Polska”. 

Serdecznie 
dziękujemy Wam 

wszystkim za udział  
w projekcie!  



PROJEKT  „Czysta Małopolska-Czysta 

Polska” realizowany był od 19 listopada 2013r. do 6 czerwca 

2014r. 

CEL PROJEKTU: włączanie szkoły w powszechną 

edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających 

z segregowania odpadów oraz ich przetwarzania, 

zdobycie i wzbogacenie wiedzy uczniów oraz 

mieszkańców miasta z zakresu edukacji 

ekologicznej, kształtowanie proekologicznych 

nawyków i zachowań, podejmowanie różnych 

działań na rzecz ochrony środowiska. 



Organizatorzy i Koordynatorzy 

ORGANIZATORZY: 

Kuratorium Oświaty  

w Krakowie, Delegatura  

w Tarnowie we współpracy  

z Towarzystwem Promocji  

Oświaty Ekologicznej  

w Tarnowie 

KOORDYNATORZY: 

Agata Bąk  

Maria Łukasińska 

Bernadeta Bukowiec 



Nasze Działania 

W ramach projektu Nasza Szkoła zrealizowała zadania zgodnie 

z zaleceniami organizatorów, a także podjęła szereg ciekawych 

pomysłów z własnej inicjatywy: 

 

Dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas I-III szkoły 

podstawowej wzięły udział w konkursie plastycznym „Jak 

odpady segregować mogę namalować”. 

 

Uczniowie klas IV-VI SP wzięli udział w konkursie na 

ulotkę/plakat promujący selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych „Kupuj świadomie czyli odpowiedzialnie”.  



Specjalnie powołane jury – koordynatorzy pod 

przewodnictwem pani wicedyrektor Renaty Wrzos 

wyłoniło po 3 najlepsze prace z każdej tematyki, 

które przeszły do dalszego pozaszkolnego etapu. 

 

W konkursie plastycznym „Jak odpady segregować 

mogę namalować” wyłoniono następujące prace: 



Grupa „Skrzaty” pod opieką p. Anny Lizak i p. Iwony Machał 



Tymoteusz Jacykiewicz klasa I/III pod opieką  p. Grażyny 

Wróblewskiej 



Mariusz Mastalerz klasa I/II życia pod opieką p. Bernadety 

Bukowiec 



 Natomiast w konkursie na ulotkę/plakat 

promujący selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych „Kupuj świadomie czyli 

odpowiedzialnie” wyłoniono następujące 

prace: 



Klasa 4-6ż. pod opieką  p. Marii Łukasińskiej 



Klasa 5 ż pod opieką p. Joanny Damian 



Klasa 4 – 6 życia pod opieką p. Marii Łukasińskiej 



Wszystkim, którzy wzięli udział w 
konkursach bardzo dziękujemy  

za trud 
 i gratulujemy niezwykłej 

pomysłowości! 
 

Pozostałe prace mogliśmy oglądać i 
podziwiać na gazetce szkolnej. 







 Kolejnym naszym działaniem 
promującym segregację odpadów były 
prezentacje multimedialne, które dla 
Was przygotowaliśmy. Zachęcały one 
do segregacji tych surowców, 
prezentowały możliwości ponownego 
ich przetworzenia oraz zapoznawały z 
korzyściami dla środowiska 
wynikającymi z ich recyklingu.  



Pierwsza prezentacja poświęcona 

była makulaturze: 







Kolejna prezentacja poświęcona 

była odpadom szklanym: 





Ostatnia prezentacja poświęcona 

była odpadom z tworzyw 

sztucznych: 





 Równocześnie z prezentacjami 
multimedialnymi ogłosiliśmy konkurs dla 
uczniów polegający na zbiórce 
surowców wtórnych. Uczniowie oraz 
nauczyciele otrzymali materiały w 
formie papierowej na temat selektywnej 
zbiórki odpadów i właściwego ich 
selekcjonowania. Wychowawcy klas 
zostali poproszeni o przekazanie na 
zebraniach otrzymanych informacji. 
Materiały również służyły nauczycielowi 
w przeprowadzeniu dodatkowych lekcji 
poświęconych segregacji odpadów. 



Na korytarzach szkoły pojawiały się 

gazetki tematyczne poświęcone 

poszczególnym surowcom wtórnym. 

MAKULATURA 









SUROWCE SZKLANE 









TWORZYWA SZTUCZNE 





 Kolejnym naszym działaniem było przygotowanie ulotki 

promującej segregację odpadów, a także Ośrodka jako 

tego który troszczy się o Ziemię.  

  

 Ulotki wspólnie rozprowadzałyśmy wśród społeczności 

lokalnej podczas pikniku w Parku Strzeleckim 

zorganizowanego w ramach Tygodnia Godności Osób 

Niepełnosprawnych. Zachęcałyśmy jednocześnie do 

segregacji odpadów i możliwości włączenia się w 

pozyskanie nagród dla naszych uczniów biorących 

udział w projekcie poprzez dostarczenie do Ośrodka 

zużytego sprzętu elektrycznego, komputerowego i 

AGD. 



Nasza ulotka 



Podczas Majówki przygotowałyśmy również gazetkę tematyczną, 

która cieszyła się zainteresowaniem wśród społeczności 

lokalnej. 



Segregacja surowców wtórnych w Naszej Szkole trwa już bardzo 

długo, ale największe zaangażowanie naszych uczniów nastąpiło 

w trakcie realizacji projektu. Dzięki temu my koordynatorzy 

mamy pewność i czujemy ogromną  satysfakcję, że działania, 

które podjęliśmy przyniosły zamierzone rezultaty i przyczynią się 

do kształtowania w nas wszystkich postaw proekologicznych. 









Zebrano: 

 

 makulatury 1294,5 kg 

 tworzyw sztucznych 48,5 worka i 107 kg zakrętek 

 szkła 205kg 

 elektrośmieci  294 sztuki 

  

 Aby wyłonić, grupę/klasę która zwyciężyła zsumowaliśmy liczbę 

wszystkich surowców wtórnych i elektrośmieci dostarczonych do 

nas przez poszczególne grupy/klasy. Zwyciężyli: 

- I miejsce: klasa p. Bernadety Bukowiec, 

- II miejsce ex aequo: klasa p. Marii Łukasińskiej 

 i klasa p. Grażyny Wróblewskiej 

- III miejsce ex aequo: grupa przedszkolna „Skrzaty” pod opieką 

Iwony Machał, Anny Lizak 

- i klasa p. Elżbiety Troszyńskiej – Pieprzyckiej.  



W maju ogłosiliśmy kolejny konkurs 

plastyczny pt. „EKO – BUDOWLA”. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 

udział w konkursie. Dziękujemy za 

niezwykłą pomysłowość i wysiłek 

włożony w przygotowanie prac. 

  Zwycięzcy tego konkursu zostali 

wyłonieni przez koordynatorów pod 

przewodnictwem Pani Wicedyrektor 

Beaty Nowak: 



I miejsce: Świetlica autystyczna grupa pani Doroty Jankowskiej i 

Elżbiety Skop 



II miejsce: Klasa p. Grażyny Brody 



II miejsce: Klasa p. Bernadety Bukowiec 



III miejsce: Świetlica autystyczna grupa pani Anny Tyńskiej-

Klesiewicz 



III miejsce: Klasa P. Marii Łukasińskiej 



Grupa rewalidacyjno-wychowawcza pod opieką Agaty Bąk 



Klasa II bau gimnazjum pod opieką Beaty Wajs 



Grupa przedszkolna „Tygryski” pod opieką Anny Wiśniewskiej, 

Kingi Woźniak 



Grupa przedszkolna „Smerfy” pod opieką B. Rynczak, Eweliny 

Chwistek 



Grupa przedszkolna „Biedronki” pod opieką Krystyny Litwory, 

Anety Swaczyny 



 Koordynatorzy wzięli udział w konferencji poruszającej problematykę 

ekologiczną również niezwykle istotną w dzisiejszych czasach: „Zmiany 

klimatyczne wyzwaniem pedagogicznym – Prezentacja projektów 

 i wstęp do własnych projektów.” Konferencję poprowadziły nauczycielki  

z Berlina Hilla Metzner i Meike Rathgeber. Zaprezentowały one 

koncepcję, historię, tło oraz wyzwania dla zrównoważonego rozwoju. 

Wystąpienia udzieliły odpowiedzi na pytania jaką rolę odgrywają 

zmiany klimatyczne, po czym można je poznać i jakie skutki ze sobą 

niosą. Prelegentka Hilla Metzner zaprezentowała wykład na temat 

edukacji dla zrównoważonego rozwoju w kontekście wyzwań 

edukacyjnych dla wszystkich instytucji oświatowych. Natomiast  pani 

Meike Rathgeber omówiła projekty w obszarze zmian klimatycznych i 

ochrony klimatu realizowane w Niemczech przez młodych ludzi poparte 

przykładami Niezależnego Instytutu Ochrony Środowiska. Spotkaniu 

towarzyszyły warsztaty poświęcone tematyce związanej ze zmianami 

klimatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem wyżywienia, mobilności 

i energii. Projekty edukacyjne, są niezwykle atrakcyjne dla uczniów, 

dzięki tej metodzie można w ciekawy sposób przybliżać daną 

problematykę, a przez to kształtować odpowiednie postawy 

prośrodowiskowe. 



Serdecznie dziękujemy wszystkim 

uczniom którzy aktywnie włączyli się w 

nasz projekt. 

  

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa ma 

ogromne znaczenie, gdyż wiele negatywnych 

zmian w środowisku powodowanych jest 

rosnącym wykorzystaniem zasobów naturalnych. 

Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom 

przyczyniliśmy się do ukształtowania postaw 

przyjaznych środowisku w zakresie 

selektywnego gospodarowania odpadami. 

 



 Koordynatorzy wzięli udział w uroczystym 

podsumowaniu projektu „Czysta Małopolska – 

Czysta Polska” które odbyło się w Małopolskim 

Kuratorium Oświaty w Tarnowie. 



Dyplom 





 
 

Serdecznie dziękujemy Sponsorom za 

życzliwość, dobroć i otwartość serca na 

drugiego człowieka. 

Spółdzielnia Pracy ARGO – FILM 

GRUPA AZOTY s. a. 

Hurtownia Spożywcza  „MARKOLA” 

kLqMedia Łukasz Łukasiński 

„OGRÓD” – Firma Handlowo – Usługowa 

Centrum Informacji Turystycznej w Tarnowie 

IMPREX s. c., J. Urasiński, K. Prokop 


