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 W okresie od 01 04 2016 do 06 06 2016 w wybranych szkołach i przedszkolach na terenie miasta 

Leżajsk oraz gminy Kamień został przeprowadzony konkurs 

które mają na celu zachęcać do segregacji odpadów oraz zbiórki surowców wtórnych.

 W pierwszym etapie placówki oświatowe

postaci opracowanych stosownie do wieku publikacji pozyskanych 

Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach konkursu

,,Z Ekologią na Ty 2016” 

zorganizowanego przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

we współpracy z: 

EKO PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

POWIATU LEŻAJSK 

 
W okresie od 01 04 2016 do 06 06 2016 w wybranych szkołach i przedszkolach na terenie miasta 

został przeprowadzony konkurs obejmujący działania edukacyjne i praktyczne, 

do segregacji odpadów oraz zbiórki surowców wtórnych.

placówki oświatowe objęte konkursem otrzymały

opracowanych stosownie do wieku publikacji pozyskanych od Agencji Creat

   

Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach konkursu 

zorganizowanego przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Leżajsku 
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ły materiały edukacyjne w 

od Agencji Create Event. 

 



 

Zawarte w nich pakiety dydaktyczne dla nauczycieli pozwala

wykorzystaniem różnego rodzaju zabaw, rebusów i zagadek.

 Kolejnym krokiem  było zapoznanie dzieci z zasadami konkursu i zachęcenie do udziału poprzez 

zorganizowanie stosownych spotkań/prezentacji opisujących pozytywne dla środowiska skutki segregacji 

odpadów, a także wynikające z tego korzyści dla całego 

pakiety dydaktyczne dla nauczycieli pozwalały przeprowadzić szereg lekcji 

wykorzystaniem różnego rodzaju zabaw, rebusów i zagadek. 
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h spotkań/prezentacji opisujących pozytywne dla środowiska skutki segregacji 

odpadów, a także wynikające z tego korzyści dla całego społeczeństwa. 

 

przeprowadzić szereg lekcji z 

Kolejnym krokiem  było zapoznanie dzieci z zasadami konkursu i zachęcenie do udziału poprzez 

h spotkań/prezentacji opisujących pozytywne dla środowiska skutki segregacji 

 



 

 Dla potrzeb edukacji proekologicznej uczniowie wraz z opiekunami przygotowali gazetki  ścienne o 

selektywnym gromadzeniu surowców wtórnych.  

Gazetki zostały umieszczone na korytarzach szkół i przedszkoli tak, aby przychodzący rodzice mogli czytać 

zamieszczone na nich informacje. Celem tego przedsięwzięcia była zarówno edukacja ekologiczna dzieci jak 

i dorosłych.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 Podczas realizacji projektu uczniowie wykazywali się również swoją kreatywnością tworząc wiele różnych 

prac plastycznych związanych z tematem. 

 

 



 

 



 

 

 W ramach zajęć instruktażowych uczniowie wypełniali przygotowane karty pracy, a także 

własnoręcznie wrzucali przygotowane specjalnie dla potrzeb zajęć różnego typu śmieci  tak, aby wyrobić u 

siebie bezbłędny nawyk właściwego segregowania odpadów. 

          Po przeprowadzeniu tych działań w szkołach we wszystkich klasach przeprowadzony został szkolny 

konkurs wiedzy o segregowaniu odpadów. W wyniku konkursu wyłonieni zostali klasowi ,, Mistrzowie 

EKO”. Tytuł ten otrzymali uczniowie z każdej klasy  wyróżniający się wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie 

ekologii. 

 



  

W trakcie trwania konkursu uczestniczące placówki oprócz teoretycznych zajęć, podejmowały działania w 

praktyce organizując zbiórkę surowców wtórnych. 

do szkoły makulatury, zużytych baterii, 

Realizując zadania konkursu na lekcjach wychowawczych w klasach starszych i lekcjach z edukacji 

przyrodniczej w klasach młodszych przeprowadzone zostały pogadanki i zajęcia praktyczne o selektywnym 

zbieraniu surowców wtórnych.  
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Rozstrzygnięcie konkursu zostało zorganizowane w każdej szkole i przedszkolu indywidualnie poprzez krótką 

prezentację wyników, ponowne przypomnienie o celach i korzyściach segregacji odpadów oraz wręczenie nagród 

głównych dla dzieci najbardziej zaangażowanych i nagród pocieszenia dla wszystkich uczestników. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 W tegorocznej edycji konkursu "Z Ekologią na Ty" udział wzięły: 

• 4 przedszkola - 426 dzieci 

• 8 szkół podstawowych - 1372 uczniów 

Ilość przekazanych nagród 

• nagrody główne 329 szt 

• nagrody pocieszenia (smycze reklamowe) 1130 szt 



 

 W wyniku przeprowadzonego projektu edukacyjnego połączonego z konkursem uczestnicy: 

• zapoznali się ze sposobami segregacji odpadów 

• zrozumieli potrzebę ochrony środowiska 

• uświadomili sobie, że oni sami kształtują środowisko, w którym żyją, 

• podnieśli swoją świadomość ekologiczną 

• wdrożyli nawyki sprzyjające zachowaniu proekologicznemu 

• poznali metody walki ze śmieciami 

 

 

 Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom  

zaangażowanym w organizację konkursu. 

Szczególne podziękowania kierujemy do wymienionych poniżej instytucji oraz firm za wsparcie i 

ufundowane nagrody; 

 

 


