
 
 

 

 

POKOJOWA EKOSZKOŁA nr 9 
 
Podsumowanie działalności szkoły promującej pokój na 

świecie, postawę proekologiczną   
w roku 2018/ 2019 

 
Wizyta w Polskim Komitecie do spraw UNESCO 

 

W dniu 18 października 2018 r. byliśmy z wizytą w siedzibie 
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Spotkaliśmy się z panem 

profesorem Sławomirem Ratajskim, który jest Sekretarzem Generalnym 
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i panią Małgorzatą Herbich, 

koordynatorką sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W spotkaniu 
uczestniczyła klasa 5 D z wychowawcą panem Adamem Paliwodą i pani 

pedagog Grażyna Desperak-Kilińska, która zorganizowała wycieczkę. W 

wizycie w Pałacu Kultury i Nauki była także klasa 7 A z wychowawcą i 
pedagogiem szkolnym ze szkoły podstawowej w Legionowie,  działającej 

od kilku lat w sieci szkół UNESCO. Rozmawialiśmy na temat 
zrównoważonego rozwoju, działań dla pokoju, ekologii, Międzynarodowego 

Roku Dziedzictwa Europejskiego. 



 
 Spotkanie z prof. S. Ratajskim i panią M. Herbich w UESCO, kl. 5D 

 
 

        
Wycieczka do Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, kl. 5D 

 



Nasza szkoła jest laureatem certyfikatu Zielona Flaga na 3 lata 

 
Taką wiadomość otrzymaliśmy w październiku 2018 roku od pani 

Agnieszki Pabis, koordynatora krajowego programu z Fundacji Edukacji 

Ekologicznej. Kapituła programu uznała, że Szkoła Podstawowa w 
Raszynie spełnia kryteria międzynarodowego certyfikatu na okres 3 lat, to 

jest na lata szkolne 2018/ 2019, 2019/ 2020 i 2021/ 2022. 
 

XVII edycja programu Eco- Schools 
 

Szkolna grupa ekologiczna rozpoczęła działalność we wrześniu 2018 
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- 8 i 3 gimnazjum. 

Pracowaliśmy metodologią 7 kroków międzynarodowego programu Szkoła 
dla Ekorozwoju, nad którym Honorowy Patronat sprawują Ministrowie 

Edukacji Narodowej i Środowiska.  
Grupa ekologiczna zbierała propozycje haseł do Kodeksu 

Ekologicznego Ucznia w klasach 2-8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum. 

Spośród propozycji uczniów ułożyła i zatwierdziła znajdujący się poniżej 
kodeks. Klasy wyraziły swoją troskę o czyste powietrze, zaniepokojenie 

smogiem, mówiły o potrzebie stałego monitorowania jakości powietrza na 
dworze. Uczennice i uczniowie z klas 7, 8 i 3 gimnazjum zwracali uwagę 

na to, że należy zapisać hasło przypominające o zakazie używania 
papierosów, alkoholu i substancji odurzających. 

 
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. Segreguj właściwie odpady, w ten sposób szanujesz Ziemię. 
6. Oszczędzaj energię elektryczną!  

    Poznaj sposoby na oszczędzanie energii.  
    Wyłącz każdą nieużywaną żarówkę oraz sprzęt elektryczny  

    i elektroniczny.  
7. Nie pal śmieci, przeciwdziałaj smogowi. Dbaj o czyste powietrze wokół   



    nas, monitoruj jego jakość. 

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

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. Używanie papierosów, alkoholu, dopalaczy i narkotyków przez osoby 

do lat 18 jest zabronione prawem. 
 

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. Audyt 
jest zamieszczony w zakładce „Jesteśmy EKO”.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Jakub I Sebas tian z klasy 8 A opiekuja s ię ros linami  

 

Jakub i Sebastian z klasy 8A opiekują się roślinami 

 



                     
IX Raszyńskie Forum Ekologiczne 

 
Odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 r. Tematami wiodącym były: 

Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, 
Międzynarodowy Dzień Dziecka. Uczestnicy zapoznali się z bieżącą 

działalnością ekologiczną szkoły. Zatwierdzili kodeks ekologiczny ucznia. 
W forum uczestniczyli uczennice i uczniowie z klas: 4D, 5D, 5E, 6C, 8 A, 

dzieci z klas 1, 2 i 3 uczęszczające do świetlicy szkolnej. 
 
 

 
 

 

 
          

IX Raszyńskie Forum Ekologiczne, klasa 4D, 10 czerwca 2019 r. 
 

Akcja UNICEF „Szkoła z prawami dziecka” 

 
Projekt realizowaliśmy w okresie od 15 kwietnia do 19czerwca 2019 r.  

W klasach 1- 7 zostało przeprowadzonych ponad dwadzieścia  zajęć 

wychowawczych na temat praw przysługujących dzieciom i ich 

obowiązkach. Uczennice i uczniowie zapoznali się z Konwencją o Prawach 

Dziecka. Korzystaliśmy z materiałów przygotowanych do realizacji 

projektu przez UNICEF. Każdy nauczyciel szkoły miał do nich dogodny 

dostęp. Dzieci zapoznane zostały z prezentacją na temat praw dziecka, 

Konwencją o Prawach Dziecka. W klasach dorośli i dzieci rozmawiali 

o prawach i obowiązkach dzieci. 



695 dzieci uczących się w klasach 1-8 i 3 gimnazjum wybrało 

Szeryfa Praw Dziecka. W przygotowaniu wyborów, ich przeprowadzeniu i 

opracowaniu wyników głosowania pracowali przedstawiciele klas 

najstarszych Samorządu Uczniowskiego, jak również uczniowie z klasy 5 

D. Nominowanymi do Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka zostali rodzice i inni 

członkowie rodziny uczennic i uczniów, Wójt Gminy Raszyn, pracownicy 

szkoły, a wśród nich wielu nauczycieli. W wyniku głosowania Gwiazdę 

Szeryfa Praw dziecka otrzymali: panie Aneta Gnat, nauczycielka 

matematyki, Jolanta Zawadzka nauczycielka historii i Katarzyna 

Mączyńska nauczycielka języka polskiego oraz panowie- Andrzej Niedbała 

dyrektor szkoły i Adam Paliwoda, nauczyciel wychowania fizycznego i 

prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Raszyn”. 

Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka zostały wręczone laureatom w trakcie 

uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/ 2019.  

 

 

Lekcja projektu w klasie 1A 



 

 
 

Szeryfowie Praw Dziecka: pan Andrzej Niedbała dyrektor szkoły, pani Jolanta 
Zawadzka nauczycielka historii, pani Aneta Gnat nauczycielka matematyki 

   

 
 

Nauczyciele, rodzice i uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Raszynie, 
uroczystość zakończenia roku szkolnego 19 czerwca 2019 r. 

 
 


