
 
 

 

 

POKOJOWA EKOSZKOŁA nr 8 
 

Podsumowanie działalności ekologicznej szkoły  

w roku 2017/ 2018 

 
Szkolna grupa ekologiczna koordynatorem programu 7 kroków 

Szkół dla Ekorozwoju 

 
Szkolna grupa ekologiczna rozpoczęła działalność we wrześniu 2017 r.  

Zapoznała się z Planem Działań Ekologicznych Szkoły, zatwierdzonym 
przez Radę Pedagogiczną i przystąpiła do jego realizacji.  

Grupę stanowili uczennice i uczniowie z klas 3- 7, spotkania odbywały się 
co tydzień. Pracowaliśmy metodologią 7 kroków międzynarodowego 

programu Szkoła dla Ekorozwoju, nad którym Honorowy Patronat 
sprawują Ministrowie Edukacji Narodowej i Środowiska. Koordynatorem 

krajowym jest fundacja Partnerstwo dla Środowiska, w tym roku jest XVI 
edycja programu. 

Grupa ekologiczna zbierała propozycje haseł do Kodeksu Ekologicznego 
Ucznia w klasach 2-7. Spośród ponad 600 zaproponowanych przez 

uczniów ułożyła i zatwierdziła znajdujący się poniżej kodeks.  
 

KODEKS EKOLOGICZNY UCZNIA 

 
1. Jedz odpowiedzialnie, zgodnie z piramidą żywienia.  

    Spożywaj warzywa, owoce, kiszonki, bakterie pożyteczne  
    dla zdrowia, one mają super moce.  

2. Bądź odpowiedzialnym konsumentem, rozsądnie rób zakupy.  
    Dbaj o ekologiczne opakowanie i torby na zakupy.  

    Czytaj składniki na opakowaniach, etykietki i metki.  
    Kupuj ubrania z naturalnych włókien.  

3. Zamiast w domu być, to do parku i do lasu idź.  
    Prowadź aktywny tryb życia, będziesz miał świat do zdobycia.  

    Biegaj szybko, wolno, średnio i żyj zdrowo, odpowiednio.  



    Z samochodu przesiądź się na hulajnogę, rolki, rower, 

    aby było zdrowiej.  
4. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.  

5. Też bądź eko, wypij mleko. Po wypiciu z kartonika wrzuć go do żółtego 

    pojemnika.  
    Mało śmieci produkuj, chętnie je segreguj.  

6. Oszczędzaj energię elektryczną!  
    Poznaj sposoby na oszczędzanie energii.  

    Wyłącz każdą nieużywaną żarówkę oraz sprzęt elektryczny  
    i elektroniczny.  

7. Segreguj właściwie odpady, w ten sposób szanujesz Ziemię.  
   Nie pal śmieci, to nie jest bezpieczne ani dla dorosłych, ani dla dzieci.  

   Przekazuj do punktów zbiórki makulaturę, zużyty sprzęt elektryczny 
   i elektroniczny, korki, zużyte baterie, akumulatory, telefony komórkowe,   

   płyty CD i DVD.  
8. Szanuj nasze piękne drzewa i krzewy.  

   Gdy wkoło szkoły zielono jest, to każdy uczeń cieszy się.  
9. Nie zużywaj wody wiele, bierz prysznice nie kąpiele.  

    Szanuj przyrodę i czystą wodę.  

10. Ekologiem możesz być, wtedy będziesz zdrowo żyć.  
      Szanuj przyrodę i przeżyj przygodę.  

     Nie wyrzucaj papieru, chrońmy drzewa przyjacielu. 
 

 
Grupa ekologiczna opiekowała się roślinami na terenie szkoły w okresie 

jesiennym i wiosennym.  
Prowadziła monitoring czystości powietrza w dni nauki szkolnej. 

Grupa ekologiczna przeprowadziła ocenę środowiskową szkoły. W 
pierwszym półroczu audyt początkowy, w drugim audyt końcowy. Są one 

zamieszczone w zakładce „Jesteśmy EKO”. 
 

Akcja „Świat oczyszczamy i szkole pomagamy” 
 

Została zorganizowana przy współpracy z Green Office. co Ecologic. 

Trwała od 22 listopada do 22 grudnia 2017 r. Zebraliśmy ponad 3900 kg 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 
XIV Konkurs „Zbiórka surowców wtórnych” zorganizowany przez 

Marszałka Województwa Mazowieckiego 
 

W konkursie dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z terenu 
województwa mazowieckiego uczestniczyliśmy w okresie od  grudnia 2017 

r. do 31 marca 2018 r. Zebraliśmy ponad 57 ton makulatury. 
Nasza szkoła jest laureatką II miejsca. 14 czerwca przedstawiciele szkoły 

odebrali w siedzibie Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego 
dyplom i nagrody.  

 



Konkurs plastyczny na projekt nalepki promującej oszczędzanie 

energii 
 

W marcu b.r. uczennice i uczniowie z klas 4- 7 wykonali projekty naklejek 

promujących oszczędzanie energii. Prace laureatek I miejsca zostały 
wydrukowane i naklejone w salach lekcyjnych i na korytarzach przy 

wyłącznikach światła. 

 
                      VIII Raszyńskie Forum Ekologiczne 
 

Odbyło się w dniu 14 czerwca 2018 r. Tematami wiodącym były: 
I Międzynarodowy Dzień Światła, Europejski Rok Dziedzictwa 2018 

i Światowy Dzień Oceanów. 
Omówiliśmy zadania ekologiczne zrealizowane w naszej szkole w tym 

roku.  

Uczestnicy zapoznali się z programem Szkół dla Ekorozwoju realizowanym 
metodologią 7 kroków. 

W forum uczestniczyli uczennice i uczniowie z klas: 6 A, 6 C, 6D, 5 E, 
 4 G, 3 C, 1 i 2 uczęszczający do świetlicy szkolnej. 

 

 
Miłosz i Janek z kl. 4 D, Janek i Ksawery z kl. 5 C, Patrycja i Marysia z kl. 

3 E, pracowali w szkolnej grupie ekologicznej 



 
Pani Ela, pielęgniarka szkolna, od 10 lat jest członkiem szkolnej grupy 

ekologicznej 
 

 
Filip, Paweł, Adam i Ewa z kl. 2 A uczestniczyli w zbiórce elektroodpadów 
 



 
I miejsce w konkursie „Oszczędzamy Energię”, praca Laury z kl. 7 D 
 

 
I miejsce w konkursie „Oszczędzamy Energię”, praca Julii z kl. 5 A 

 



 
Uczniowie z klas 1 i 2 ze Świetlicy podczas Forum Ekologicznego 

 

 
Monitoring czystości powietrza 



   
Pan Marek, kierownik administracji, od kilku lat jest członkiem grupy 

ekologicznej. Maria i Patrycja z k. 3 E, Kasia i Maja z k. 4 A zwiedzają 
kotłownię. 

 

 
Podlewanie roślin. Janek, Oskar i Miłosz z kl. 4 D 


