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Chwalimy się  

24.04.2012  GAZ-SYSTEM S.A. przyznał granty w ramach konkursu 
Fundusz Naturalnej Energii  

II edycja programu grantowego na projekty ekologiczne uruchomiona 
przez GAZ-SYSTEM S.A. na terenie województw: 
zachodniopomorskiego, pomorskiego i dolnośląskiego została 
rozstrzygnięta.  

Celem konkursu jest wsparcie przez GAZ-SYSTEM S.A. najlepszych 
pomysłów na ochronę środowiska naturalnego regionu. II edycja 
konkursu była skierowana do gmin i szkół województw: 
zachodniopomorskiego, pomorskiego i dolnośląskiego.  

W ramach konkursu Fundusz Naturalnej Energii zgłoszono 
dziewiętnaście projektów, a trzynaście najlepszych pomysłów 
zostało nagrodzonych grantami przyznanymi na ich wdrożenie. Do 
zwycięskich projektów należą:  



Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce 

W województwie zachodniopomorskim:  
1. „Eko-dzieciaki z naszej paki” - projekt złożony przez Szkołę 

Podstawową im. J. Korczaka w Gostomi,  
2. „Kształcenie nawyku segregacji śmieci i mądrego 
gospodarowania produktami” - projekt złożony przez Zespół 
Szkół w Lubianie.  
3. „Nowoczesne technologie nie tylko pomagają żyd w 
zgodzie z naturą, ale przede wszystkim przyczyniają się do 
ochrony środowiska” – projekt złożony przez Zespół Szkół w 
Koszalinie,  
4. „Czy warto segregowad odpady?” - projekt złożony przez 
Szkołę Podstawową w Wapnicy, 
5. „Im więcej wiem tym mniej szkodzę” - projekt złożony 
przez Szkołę Podstawową w Darłowie. 

 



Nasze motto: „Czym skorupka za młodu 
nasiąknie, tym na starość trąci” 

Cel projektu: 
 
• uświadomienie uczestnikom 
projektu, że przyroda jest naszym 
największym skarbem i musimy 
zachowad ją dla przyszłych pokoleo; 
 
• wyrobienie nawyku troski o 
środowisko. 
 



Cele szczegółowe projektu: 

• Ukształtowanie u dzieci właściwych postaw 
wobec środowiska naturalnego zgodnych z etyką 
ekologii, 

•  upowszechnienie postaw proekologicznych 
wśród dzieci, rodziców i innych mieszkaoców, 

•  wpływ na świadomośd otoczenia i zmianę jego 
zachowao na bardziej przyjazne dla środowiska, 

• Zapewnienie społeczności lokalnej dostępu do 
nowych informacji o ochronie środowiska , 
ekologii, 

 



Uczestnicy projektu 

Dzieci uczęszczające 
do oddziałów 
przedszkolnych  w 
Gostomi i Chwiramie, 
Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka 
w Gostomi, ich 
rodzice, społecznośd 
lokalna. 



Działania projektu: 



Maj- promocja projektu 

• Apel szkolny mający na celu zapoznanie 
społeczności szkolnej z celami i działaniami 
projektu; 

• Spotkanie informacyjne z rodzicami i 
mieszkaocami wsi Gostomia i Chwiram, na 
którym zostaną przedstawione cele projektu, 
działania i spodziewane efekty. 

• Zachęcanie mieszkaoców do udziału w projekcie 
poprzez ulotki informacyjne promujące projekt. 

•  EKO- DZIECIAKI Z NASZEJ PAKI- zakładka na 
stronie internetowej szkoły. 



Maj – poznaję las 

• Cykl zajęd edukacyjnych w klasach i grupach 
przedszkolnych 

• Wspólne opracowanie regulaminu „Jak 
zachowad się w lesie?” 

• Wycieczka do lasu.  
Wspólne sadzenie lasu. 

Piknik na polanie. 

Kącik przyrody: „Dary lasu” 

• Wykonanie gazetek szkolnych. 



Czerwiec- moda na ekologa 

• Założenie Klubu Małego Ekologa 

• Pokaz „Mody ekologicznej” 

• Mamy rady na odpady- spotkanie inspektora 
ds. ochrony środowiska z UG z rodzicami i 
mieszkaocami i dyskusja na temat „Jak żyd aby 
nie szkodzid środowisku?”  



Moda na ekologa 



Czerwiec- przyroda jest sztuką 

• Dzieci i ich rodzice pod okiem szkolnych 
plastyków wezmą udział w warsztatach 
plastycznych w plenerze „Zielino mi”.  

• Spotkanie z lokalnym rzeźbiarzem 
wykonującym swoje prace w drewnie. 

• Wielki wernisaż prac plastycznych na 
uroczystości zakooczenia oku szkolnego. 



Lipiec i sierpieo 

• EKO- GALERIA (wakacyjny konkurs 
fotograficzny dla dzieci i ich rodziców na 
uwiecznienie i wykonanie albumu, w którym 
należy zamieścid zdjęcia wyjątkowych miejsc 
ukazujące piękno i niepowtarzalnośd 
przyrody.) 



WYCIECZKA  Rodzinna wycieczka do Drawieoskiego 

Parku Narodowego w sierpniu. Zwiedzanie parku z 
przewodnikiem. 

 



Wrzesieo  

JAK WESOŁO, GDY CZYSTO 
WOKÓŁ NAS 

• Wielkie sprzątanie- akcja 
sprzątania wsi, wspólne 
przystąpienie do akcji „ 
Sprzątania świata” 

• Akcja- śmieci segregacja- 
segregacja zebranych śmieci 
do pojemników stojących przy 
szkole 

• Rozdawanie mieszkaocom wsi 
ulotek na temat ochrony 
przyrody. 

• Wspólny posiłek po sprzątaniu 
w stołówce szkolnej. 



Wrzesieo  

PO ZIELONEJ STRONIE 

• Zielona wywiadówka. „Ratujemy świat” 
prezentacja dotycząca globalnych zagrożeo 
środowiska. 

• „RATUJMY ŚWIAT!!!” apel do wszystkich 
rówieśników w kraju o potrzebie ochrony 
przyrody. 



Październik i listopad 

Praca plastyczna pt: „Liścioludki”- prace 
wykonane z materiałów przywiezionych z 
wycieczki. Wystawa prac. 

„ZIELONY TEATRZYK”- PODSUMOWANIE 
PROJEKTU 

 



Leśne opowieści 
Wyjazd do „Morzycówki”. Spotkanie z 

leśniczym i zajęcia na ścieżce edukacyjnej.  
Zajęcia ruchowe w plenerze. 

 



SPODZIEWANE REZULTATY 

• Wzrost świadomości ekologicznej u uczestników projektu; 
• Stosowanie w praktyce zasad ochrony przyrody (oszczędzanie wody, 

energii, unikanie freonów..); 
• Poszerzenie wiedzy nt. zagrożeo środowiska i sposobów 

zapobiegania im; 
• Segregacja odpadów i właściwe ich przetwarzanie; 
• Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko; 
• Rodzice i dzieci w przyszłości sami będą podejmowali akcje na rzecz 

ochrony przyrody; 
• Zadrzewienie i zakrzewienie „kawałka ziemi” (posadzenie 

fragmentu lasu); 
• Umiejętnośd odpowiedniego zachowania się w lesie; 
• Dostrzeganie i docenianie piękna przyrody. 

 


