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Sprawozdanie z realizacji projektu szkolnego 

„Zwykły ŚMIEĆ – waŜna rzecz!” 
 
 

Projekt „Zwykły ŚMIEĆ – waŜna rzecz!” realizowany był w roku szkolnym 
2007/2008. W pracy nad róŜnymi zadaniami projektu wzięli udział wszyscy  
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 105. 
 
Cele, którymi kierowano się pracując nad projektem były następujące: 
  -Uświadomienie uczniom problemów związanych z rosnącą ilością odpadów   
   produkowanych przez człowieka. 
  -Poznawanie sposobów zmniejszania ilości śmieci (zgniatanie, wielokrotne  
   uŜywanie, segregacja, recykling). 
  -RozróŜnianie odpadów ulegających rozkładowi i zalegających w przyrodzie. 
  -Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska   
   naturalnego. 
  -Zachęcanie uczniów do podejmowania róŜnorodnych działań na rzecz      
   ochrony  środowiska. 
  -Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. 
Wszystkie zadania projektowe zostały wykonane. Autorki projektu  wystąpiły  o 
przyznanie środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydział Ochrony Środowiska dysponujący 
tym funduszem przyznał na realizację projektu dofinansowanie w kwocie 1000 
złotych. 
 
Praca nad projektem przebiegała zgodnie z załoŜonymi celami i zaplanowanymi 
zadaniami. Miała następujący przebieg: 
 

Wrzesień 2007 
- uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w akcji Sprzątania Świata, która 
odbywała się pod hasłem Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!, 
sprzątano teren Śródki i tereny nad jeziorem Malta, 
- wykonana została gazetka propagująca wśród społeczności szkolnej Ŝycie 
zgodne z zasadami Zielonego Konsumenta, 
- nauczyciele klas I – VI szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych przeprowadzili zajęcia dydaktyczne o tematyce związanej  
z ograniczaniem, segregowaniem i przetwarzaniem odpadów 
 

Październik 2007 
- uczniowie klas gimnazjalnych sprzątali tereny wokół jeziora Malta 
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Listopad 2007 
- ogłoszony został Konkurs na wykonanie przedmiotu uŜytkowego z odpadów 
 

Kwiecień 2008 
- uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w Akcji „ Wiosenne Porządki – Poznań 
2008” sprzątając teren Śródki i tereny nad jeziorem Malta, 
- w klasach IV – VI przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne w oparciu o 
film „Planeta Śmieci”, 
- wykonana została gazetka pod tytułem Ziemię mamy tylko jedną! zwracająca 
uwagę na konieczność świadomych i celowych działań kaŜdego człowieka 
zmierzających do ochrony środowiska naturalnego Ziemi, 
- uczniowie klasy przysposabiającej do pracy realizujący zajęcia w ogrodzie 
szkolnym odbyli wycieczkę do Centrum Ogrodniczego w celu pogłębienia 
wiedzy o projektowaniu ogrodów i pielęgnacji roślin, 
- rozwiązany został Konkurs na wykonanie przedmiotu uŜytkowego z odpadów 
 

Maj 2008 
 
- odbyła się wycieczka na teren Składowiska Odpadów w Suchym Lesie, w 
której uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych, 
- odbyło się uroczyste wręczenie nagród przyznanych uczestnikom konkursu na 
wykonanie przedmiotu z odpadów, 
- przez cały miesiąc prezentowana była wystawa prac konkursowych 
przedstawiająca szerokie moŜliwości powtórnego wykorzystania zuŜytych 
opakowań i in. odpadów w celu świadomego ograniczania ilości śmieci 
 

Czerwiec 2008 
 

- członkowie Klubu Zielonych (szkolnego koła zainteresowań) wzięli udział  w 
festynie edukacyjnym „Dzień ze środowiskiem dla małych i duŜych” 
organizowanym z okazji Światowego Dnia Środowiska na Placu Wolności w 
Poznaniu 
 

Wrzesień 2007 – Czerwiec 2008 
 

- uczniowie klas przysposabiających do pracy pracowali w ogrodzie szkolnym 
uprawiając rośliny ozdobne a w miesiącach zimowych pielęgnowali rośliny 
doniczkowe w salach szkolnych, 
- członkowie Klubu Zielonych uprawiali rośliny doniczkowe w Pracowni Nauk 
Przyrodniczych i na terenie szkoły, przygotowali rozsadę roślin ozdobnych do 
uprawy w ogrodzie 
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Wszyscy uczniowie i nauczyciele bardzo chętnie i aktywnie brali udział w pracy 
nad wykonaniem zadań projektowych. W pełni zrealizowane zostały cele 
edukacyjne, co przyczyniło się do podniesienia świadomości uczestników 
projektu dotyczącej współodpowiedzialności kaŜdego mieszkańca Ziemi za stan 
środowiska naturalnego. 
 
Kwotę uzyskaną z zasobów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej wydano na nagrody w Konkursie na przedmiot uŜytkowy z 
odpadów (ekologiczne torby na zakupy), przejazd autokarem na Miejskie 
Składowisko Odpadów oraz środki dydaktyczne pomocne w edukacji 
ekologicznej uczniów Zespołu Szkół (kasety z filmami dydaktycznymi). 
 
 

Autorki zadania projektowego: 
Magdalena Galbierczyk 

Magdalena Daniel 


