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Potwierdzenie 
wykonania zadań 



Zadanie projektowe nr 1
Edukacja dorosłych 

• Zorganizowanie rady pedagogicznej poświęconej tematyce projektu, wprowadzenie w nowy 
rok szkolny, rozdzielenie zadań w ramach współpracy między nauczycielami i klasami w celu 
realizacji projektu.

Rada pedagogiczna przeprowadzona w dniu 21.09.2022 r – ze względu na wytyczne odbyła się w systemie online. 
Przedstawiono tematykę projektu, cele oraz terminy realizacji. Udostępniono za pomocą systemu Librus tabelkę z 
przydziałem zadań dla poszczególnych nauczycieli Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej. 

• Ekowywiadówka z rodzicami/opiekunami uczniów 
W dniu 16.09.2021 r. odbyło się zebranie z Rodzicami klasy 8c, omówiono 
bieżące wydarzenia oraz przedstawiono tematykę projektu LLE, cele oraz 
możliwości współdziałania w projekcie na linii nauczyciel – uczeń – rodzic. 
Prowadzący – Monika Joskowska – wychowawca klasy 8c. 



Zadanie projektowe nr 1
Edukacja dorosłych 

• Happening ekologiczny na terenie szkoły/ wśród okolicznych mieszkańców.
Temat 1: Kiermasz ekologiczny – Wielki Kiermasz Świąteczny – 13.12.2021 r. 
Klasy wraz z nauczycielami i Rodzicami na swoich stoiskach sprzedawały świąteczne 
dekoracje, stroiki, wyroby domowe, bombki itp.

Wszystko wykonane ręcznie i  w myśl zasady „Im mniej tym lepiej”.
Koordynator – Katarzyna Rybińska – nauczyciel wychowawca klasy 2c.
Organizacja – cała społeczność Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi –
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Uczestnicy – cała społeczność Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi –
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz okoliczni mieszkańcy. 



Zadanie projektowe nr 1
Edukacja dorosłych 

• Happening ekologiczny na terenie szkoły/ wśród okolicznych mieszkańców.
Temat 1: Kiermasz ekologiczny- przedmioty wykonane własnoręcznie przez nauczycieli 
PESS i przekazane na kiermasz grudniowy. 



Zadanie projektowe nr 1
Edukacja dorosłych 

• Happening ekologiczny na terenie szkoły/ wśród okolicznych mieszkańców.
• Temat 1: Kiermasz ekologiczny – zdjęcia. 



Zadanie projektowe nr 1
Edukacja dorosłych 

• Happening ekologiczny na terenie szkoły/ wśród okolicznych mieszkańców.
Temat 2: Szycie woreczków na warzywa i przekazanie ich okolicznym mieszkańcem.
Cel – ograniczenie używania woreczków foliowych do pakowania warzyw i owoców 
„Zamień folióweczki na woreczki z firaneczki”. 
Materiał – firanka z „odzysku”. 
Koordynator – Monika Joskowska, nauczyciel chemii i ekologii, uczestnicy nauczyciele, 
klasy 7-8, okoliczni mieszkańcy. 

Identyfikator dla ucznia 

Julia Kobylska PESS 



Zadanie projektowe nr 2
„Im mniej tym lepiej” – szkolny miesiąc ekologiczny

• Tematyczne zajęcia lekcyjne/warsztaty prowadzone na terenie placówki oświatowej.
Przykładowe tematy lekcji (związanych ściśle z tematyką projektu LLE) przeprowadzonych 
w ramach zajęć „Małego Ekologa” w klasach 1-3. 
Prowadzący: Barbara Kędra, Monika Joskowska – nauczyciele ekologii. 



Zadanie projektowe nr 2
„Im mniej tym lepiej” – szkolny miesiąc ekologiczny
• Tematyczne zajęcia lekcyjne/warsztaty prowadzone na terenie placówki 

oświatowej.
Przykładowe tematy lekcji (związanych ściśle z tematyką projektu LLE) 
przeprowadzonych w ramach zajęć „Małego Ekologa” w klasach 1-3. 
Prowadzący: Barbara Kędra, Monika Joskowska – nauczyciele ekologii. 

Akcja „Sprzątanie Świata” 



Zadanie projektowe nr 2
„Im mniej tym lepiej” – szkolny miesiąc ekologiczny
• Tematyczne zajęcia lekcyjne/warsztaty prowadzone na terenie placówki oświatowej.
Przykładowe tematy lekcji (związanych ściśle z tematyką projektu LLE) przeprowadzonych w 
ramach zajęć „Małego Ekologa” w klasach 1-3. 
Prowadzący: Barbara Kędra, Monika Joskowska – nauczyciele ekologii. 

Prezentacje PowerPoint – przykładowe slajdy  



Zadanie projektowe nr 2
„Im mniej tym lepiej” – szkolny miesiąc ekologiczny
• Kiermasz Wielkanocny – 5.04. 2022 r.

Kolejny raz pokazaliśmy, że w działaniu jesteśmy społeczni nie tylko z nazwy ale w konkretnych 
czynach. Klasy wraz z nauczycielami i Rodzicami na swoich stoiskach sprzedawały świąteczne 
dekorację, słodkości, palemki i wiosenne kwiaty . Wszystko wykonane ręcznie i z w myśl zasady 
„Im mniej tym lepiej”.

Koordynator – Katarzyna Rybińska – nauczyciel wychowawca klasy 2c.
Organizacja – cała społeczność Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi – Dyrekcja, 
nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Uczestnicy – cała społeczność Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi – Dyrekcja, 
nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz okoliczni mieszkańcy. 



Zadanie projektowe nr 2
„Im mniej tym lepiej” – szkolny miesiąc ekologiczny
• Kiermasz Wielkanocny – 5.04. 2022 r.



Zadanie projektowe nr 2
„Im mniej tym lepiej” – szkolny miesiąc ekologiczny

• Turniej wiedzy ekologicznej
W ramach Dnia Ekologicznego w PESS odbył się Turniej wiedzy ekologicznej. 
Wybrano po jednym reprezentancie z klas 4-6, który odpowiadał na zadania 
testowe, a następnie  w grupach 5 osobowych uczniowie rozwiązywali zadania 
otwarte.  

I miejsce Jan Jurczak II miejsce Jakub Węglarz III miejsce Natalia Dejk

Jana Jurczaka 

5a



Zadanie projektowe nr 2
„Im mniej tym lepiej” – szkolny miesiąc ekologiczny

• Sadzenie klonów.
Posadzenie 18 klonów w okolicy szkoły – na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w 
związku z miesiącem ekologicznym oraz jubileuszem szkoły (30 – lecie) 21.04.2022 r. 
Społeczeństwo staje się wartościowe, gdy jedno pokolenie sadzi drzewa, w cieniu 
których ukojenie znajdą oni oraz ich potomkowie.
Koordynator – Marta Gawin – nauczyciel biologii, klasy 2-8. 



Zadanie projektowe nr 2
„Im mniej tym lepiej” – szkolny miesiąc ekologiczny

• Szkolne przedstawienie ekologiczne. 
Spektakl pt.: „Zwierzęta dla Ekologa” – w wykonaniu koła teatralnego pod 
kierunkiem Marioli Jurkiewicz, klasy 3-6.  



Zadanie projektowe nr 2
„Im mniej tym lepiej” – szkolny miesiąc ekologiczny

• Promowanie aktywnego trybu życia – zamień samochód na rower –
23.04.2022 r. Rajd Ekologiczny – 40 km. 

Start – Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi. 
Meta – Instytut Łowców Fok w Rzucewie. 
Prowadzący – Andrzej Rybiński – nauczyciel w-f, klasy 6-8 i rodzice uczniów.  



Zadanie projektowe nr 2
„Im mniej tym lepiej” – szkolny miesiąc ekologiczny

• Lekcja biologii w szkolnym ogrodzie – sadzimy świerki pospolite. 
Prowadzący: Marta Gawin – nauczyciel biologii, klasy 6-8. 
Troszczymy się o naszą Planetę a przede wszystkim o przestrzeń, w której 
przebywamy codziennie.
Szkoła to nasz dom, codziennie na parę godzin. Uczymy się szacunku do naszej 
pracy, czerpiemy siłę i spokój z natury. 



Zadanie projektowe nr 2
„Im mniej tym lepiej” – szkolny miesiąc ekologiczny

• Jak w społeczności szkolnej wzmocnić ekonawyki? „Ekoprzypominajka”. 
Uczniowie klas 6-7 wraz z opiekunem (Barbara Kędra) wykonali projekt 
„ekoprzypominajek”, a następnie umieścili je na terenie szkoły. 
Troszczymy się o zasoby naturalne naszej Planety – to oczywiste ale również o finanse.  Wzrosły 
wydatki na energię elektryczną, wodę, dlatego przypomnimy Ci o konieczności wyłączania światła, 
zakręcania kranu, odłączania rzutnika, ładowarek, a ponadto posegregowane śmieci to również mniejszy 
wydatek za ich wywóz. Oczywiste – my to wszystko wiemy, ale czasem warto przypomnieć. 



Zadanie projektowe nr 3
Debata szkolna pod hasłem 

„Zero waste – czy to  możliwe „
• Podczas Dnia Ekologicznego w dniu 13.04.2022 r. klasy 7 i 8 stworzyły  

przepisy kuchni ZERO WASTE . Odbyła się dyskusja i wspólna burza 
mózgów czy uda się efektywnie wcielić ją w nasze codzienne życie. 



Zadanie projektowe nr 4
„Planuję nie marnuję” – sposoby na zapobieganie 

marnowania żywności  

• „Eco-lektura” – zapoznanie się z komiksem z cyklu „Eko-pamiętnik” #10 pt. 
„Ucieczka „ oraz dyskusja z uczniami nt. marnowania żywności na bazie 
przeczytanego tekstu.  

Przeprowadzenie lekcji związanej z tematyką komiksu w klasach 2 w ramach zajęć 
„Mały Ekolog” .  Prezentacja Power Point. 
Prowadzący – Monika Joskowska – nauczyciel chemii i ekologii, klasy 2. 
Metodyka - dyskusja, burza mózgów. 
Slajdy:



Zadanie projektowe nr 4
„Planuję nie marnuję” – sposoby na zapobieganie 

marnowania żywności  
• Zajęcia praktyczne w myśl zasady 4P – (planuj-przetwarzaj- podziel się –

posegreguj).
Przeprowadzono zajęcia praktyczne (grudzień 2021 r. ) w myśl zasady 4P „Ekologiczne 
karmniki” w szkole w klasie 2c, Rodzice uczniów zrealizowali zaplanowaną listę 
zakupów.
Prowadzący – Katarzyna Rybińska  – nauczyciel/ wychowawca , klasa 2c. 

1. Wspólne zaplanowanie listy zakupów – planuj (masło, smalec, nasiona – słonecznik, dynia, 
pszenica, jęczmień, owies, kukurydza i gotowe mieszanki nasion dla ptaków).

2. Wspólne wykonanie – rozpuszczenie masła,  smalcu, dodanie nasion i przelanie do foremek 
(opakowania po jogurtach, serkach itp.) – przetwarzaj.

3. Zawieszenie ekologicznych karmników na drzewach w szkolnym ogrodzie  dzielimy się z naszymi 
braćmi mniejszymi – podziel się. Pamiętamy o nich szczególnie zimą. 

4. Wspólne sprzątanie – posegreguj. Foremki, opakowania po nasionach, smalcu, maśle –
segregacja do odpowiednich pojemników. 



Zadanie projektowe nr 4
„Planuję nie marnuję” – sposoby na zapobieganie 

marnowania żywności  
• Zajęcia praktyczne w myśl zasady 4P – (planuj-przetwarzaj- podziel się – posegreguj).
Przeprowadzono zajęcia praktyczne w myśl zasady 4P „Ekologiczne karmniki” w szkole w klasie 2c, Rodzice 
uczniów zrealizowali zaplanowaną listę zakupów.
Prowadzący – Katarzyna Rybińska  – nauczyciel/ wychowawca , klasa 2c.



Zadanie projektowe nr 4
„Planuję nie marnuję” – sposoby na zapobieganie 

marnowania żywności  

• Pogadanka na temat: „Jak obniżyć wydatki na jedzenie” ? 
Można samodzielnie wyhodować warzywa. 
Uczniowie w ramach zajęć aktywnej świetlicy samodzielnie posadzili ziemniaki w 
szkolnym ogrodzie. 
Prowadzenie: Natalia Nazarko – nauczyciel aktywnej świetlicy, klasy 1-3. 



Zadanie projektowe nr 4
„Planuję nie marnuję” – sposoby na zapobieganie 

marnowania żywności  
• Sadzenie warzyw w ramach zajęć z edukacji przyrodniczej w klasach 2a i 2c. 
Wspólna praca w ogrodzie sprzyja integracji, cel – wyhodowanie zdrowych warzyw 
(pomidory, kalafior, por i cebulę). 
Prowadzenie: Małgorzata Domańska, Katarzyna Rybińska – nauczyciele klasy 2a i 2c. 



Zadanie projektowe nr 4
„Planuję nie marnuję” – sposoby na zapobieganie 

marnowania żywności  
• Pyszne dania  z resztek  - prace plastyczne klasa 2b i 2c.  
Prowadzenie: Monika Joskowska  – „Mały Ekolog”. 



Zadanie projektowe nr 5
Ekoprojektowanie

• „Zapobiegaj i ograniczaj – dobre praktyki” – projekt ulotki/ plakatu lub 
ekologiczny kodeks ucznia spisany i wywieszony na korytarzu szkoły lub w 
salach lekcyjnych.

Regulamin prawdziwego ekologa
Autor: Lena 5a Ulotka

Autor: Monika Joskowska i klasy 8. 

Plakat umieszczony na tablicy ogłoszeń 
Autor: Monika Joskowska i klasy 8 



Zadanie projektowe nr 5
Ekoprojektowanie

• Projekt „Eko bombka”.

1) Klasa 2 c wraz z wychowawcą – Katarzyną Rybińską. 
Przez cały tydzień dzieci z klasy 2c niczym ELFY szyły z filcu ozdoby choinkowe. Ich celem było ubrać 
choinkę bombkami, które wykonają sami. Pamiętając „Im niej tym lepiej”. 



Zadanie projektowe nr 5
Ekoprojektowanie

• Projekt „Eko bombka”.

2) Uczniowie Aktywnej Świetlicy wraz z wychowawcą – Natalią Nazarko – klasy (1 – 3).
Przeprowadzono konkursu na ekologiczną „Eko Bombkę”. 
I miejsce – Gabriela 0a.



Zadanie projektowe nr 5
Ekoprojektowanie

• Projekt strony internetowej/ Prezentacja Power Point nt. projektu.
Prezentacja w programie Power Point dotycząca projektu skierowana do uczniów Podstawowej 
Ekologicznej Szkoły Społecznej w ramach zajęć „Mały ekolog” (klasy 1-3) oraz przyrody lub biologii ( 4-8). 
Autor – Monika Joskowska. 
Realizacja – Barbara Kędra – nauczyciel ekologii i geografii, Marta Gawin – nauczyciel przyrody i biologii.
Slajdy:



Zadanie projektowe nr 5
Ekoprojektowanie

• Film/ animacja/ piosenka/ gra planszowa lub komputerowa dot. zagadnienia 
projektu. 

Hymn Ekologa
Słowa i muzyka – Krzysztof Brzozowski – nauczyciel muzyki. 
Wykonanie uczniowie klas  3-7.
Tekst:
Aby wciąż odważnym być,
Aby zawsze mądrze żyć,
Trzeba wiedzę roztropnie poznawać.
Takie miejsce jak ze snu,
W Ekologu znajdziesz tu,
By swą siłą móc innym pomagać. 
Ref. 
Nasza przyszłość to „ekologia”,
Niech to hasło nam przewodzi.
Żyjmy tak, by inspirować świat,
Z Ekologiem od najmłodszych lat. 



Zadanie projektowe nr 5
Ekoprojektowanie

• Film/ animacja/ piosenka/ gra planszowa lub komputerowa dot. zagadnienia 
projektu. 

Ekologiczne gry planszowe
Gry wykonane w języku angielskim z materiałów z recyclingu.
Koordynatorzy: Marzena Bogucka, Anita Bork – nauczyciele języka angielskiego, klasy - 4-8.     



Zadanie projektowe nr 5
Ekoprojektowanie

• Upcykling/ pokaz eko-mody/ galeria prac uczniów na terenie szkoły.

Organizacja międzyszkolnego konkursu Mody Ekologicznej  2022 r. pt. 
„Fantastyczne Zwierzęta”.

Cel – propagowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez rozwijanie 
umiejętności kreatywnego wykorzystania surowców wtórych przez dzieci i 
młodzież do wykonania ekologicznych strojów, kreacji. 
Uczestnik – uczeń przygotował strój inspirowany światem zwierząt. Materiał –
surowce wtórne (makulatura, plastik, metale, folia). 

Koordynator – Beata Mielewczyk – nauczyciel plastyki. Udział klasy 1-3 ze szkół 
podstawowych z Rumi. 



Zadanie projektowe nr 5
Ekoprojektowanie

• Upcykling/ pokaz eko-mody/ galeria prac uczniów na terenie szkoły.

Organizacja międzyszkolnego konkursu Mody Ekologicznej  2022 r. pt. „Fantastyczne 
Zwierzęta”.
I miejsce – Michalina Drozd „Smok” – Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi. 
II miejsce – Kaja Cemka „Eko jeż” – Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi.
III miejsce – Amelia Purol „Ośmiornica” – Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi. 



Zadanie projektowe nr 5
Ekoprojektowanie

• Konkurs „Zając z recyklingu”. W ramach zajęć aktywnej świetlicy. 
Prowadzenie nauczyciele aktywnej świetlicy – Natalia Nazarko, Jolanta Drogosz, 
klasy 1a i 1b  oraz wychowawca klasy 0a – Magdalena Czuro.
I miejsce – Łucja Krupska wraz z Dziadkiem 1a. 



Zadanie projektowe nr 6
Jesteśmy medialni 

• Informacje dot. Projektu na stronie internetowej szkoły/ profilu FB/ lub w gazetce 
szkolnej.  

Gazetka szkolna dotycząca tematyki projektu, sketchnotki na temat hierarchii odpadów 
autorstwa uczniów klas 1-3. 
Koordynator: Monika Joskowska, klasy 1-3. 



Zadanie projektowe nr 7
Laboratorium Edukacji Ekologicznej 

• Zajęcia badawcze (jedno lub więcej) dot. Projektu wg własnych pomysłów 
nauczyciela lub na bazie wydawnictwa Związku pt. „Laboratorium edukacji 
ekologicznej. Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”

Przeprowadzona zajęcia praktyczne - Eksperymenty ekologiczne w klasie 2a. 
1. Eksperyment 1 – Czy dzikie wysypiska są zagrożeniem dla środowiska? 
2. Eksperyment 2 – Jak można oczyścić wodę? 



Zadanie projektowe nr 7
Laboratorium Edukacji Ekologicznej 

• Zajęcia badawcze (jedno lub więcej) dot. Projektu wg własnych pomysłów 
nauczyciela lub na bazie wydawnictwa Związku pt. „Laboratorium edukacji 
ekologicznej. Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”

Przeprowadzona zajęcia praktyczne - Eksperymenty ekologiczne w klasie 2a. 
1. Eksperyment 1 – Czy dzikie wysypiska są zagrożeniem dla środowiska? 
2. Eksperyment 2 – Jak można oczyścić wodę? 



Zadanie projektowe nr 8
Zadania wykonane wspólnie z KGZ 

• Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci”
Szkolny konkurs plastyczny w klasach 1-3. Zwycięzcę wyłonili uczniowie i nauczyciele PESS podczas 
głosowania.  Prace zostały umieszczone jako nowa gazetka szkolna. 
I miejsce: Michał Bieliński 2a. 
II miejsce: Violetta Ogdanska 2c. 
III miejsce: Pola Leszczyńska 2 b.

Michała Bielińskiego

I miejsce II miejsce 
III miejsce 



Zadanie projektowe nr 8
Zadania wykonane wspólnie z KGZ 

• Konkurs pt. „Mała nakrętka duży problem”  - nagrodzono wszystkich uczestników. 

Szachy z nakrętek klasa 0a 
Opiekun – Magdalena Czuro

Ubrania z  nakrętek klasa 1b 
Opiekun – Bogusława Stocka  

„Być na eco fali” –
Aktywna Świetlica  
Opiekun – Jolanta Drogosz   



Podsumowanie projektu 
• Apel wraz z podsumowaniem  projektu przez Panią w-ce Dyrektor Mariannę 

Drozd i koordynatora projektu Monikę Joskowską oraz  rozdanie nagród 
uczestnikom w dniu 18.04.2022 r. 

Nagrody dla uczestników projektu 


