
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cele podejmowanych działań:  

 

Zwięzły opis realizacji:  

 

 Uzyskane efekty:  

 

 

- duże zaangażowanie wychowanek we wszystkie konkursy ekologiczne, 

- zmotywowanie wychowanek do segregacji śmieci, 

- poznanie sposobów segregacji śmieci oraz przygotowania odpadów do podziału, 

- większa świadomość potrzeby pomocy osobom niepełnosprawnym, 

Pomoc w zdobyciu dwóch łóżek rehabilitacyjnych, dwóch serii zabiegów 

rehabilitacyjnych, dziecięcego wózka inwalidzkiego, dalsza zbiórka na kolejny wózek 

inwalidki. 

- zwiększenie świadomości wychowanek co do ilości zanieczyszczeń , szczególnej 

szkodliwości niektórych odpadów oraz możliwości ponownego wykorzystania 

większości odpadów, 

- bezpłatne wywożenie przez ZGK większości odpadów  - tych segregowanych przez 

wychowanki. 

1. Segregacja odpadów podlegających recyklingowi  

Konkurs międzygrupowy. W grupach wychowawczych segregowane są odpady 

polegające recyklingowi – papier, szkło oraz plastik. Na bieżąco są one ważone                  

a uzyskane wyniki są dokumentowane. Grupa która uzyska najlepszy wynik jest 

nagradzana. Corocznie w połowie roku szkolnego odczytywane są wyniki które ustalają 

półfinał roczny a podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego rozstrzygany 

jest finał konkursu rocznego. Dzięki oszczędnością jakie przynosi konkurs (darmowe 

wywożenie odpadów segregowanych) grupa, która zebrała najwięcej segregowanych 

odpadów otrzymuje atrakcyjną nagrodę. Wychowanki z poszczególnych grup które 

wyjątkowo są zaangażowane w działania ekologiczne nagradzane są indywidualnie. 

2. Segregacja odpadów niebezpiecznych – zbiórka baterii 

Konkurs indywidualny – wychowanki zbierają zużyte baterie i oddają  w wyznaczone 

miejsce gdzie są one liczone a wyniki dokumentowane. Wychowanka, która uzyska 

najlepszy wynik wygrywa. Konkurs rozliczany jest rocznie. 

3. Segregacja odpadów wartościowych – zbiórka nakrętek plastikowych oraz 

pomoc w uzyskaniu sprzętu oraz zabiegów rehabilitacyjnych. 

 Konkurs indywidualny – wychowanki zbierają plastikowe nakrętki i oddają                     

 ` w wyznaczone miejsce gdzie są one liczone a wyniki dokumentowane. 

Wychowanka, która uzyska najlepszy wynik wygrywa. Konkurs rozliczany jest rocznie. 

Zebrane nakrętki na bieżąco przekazywane są osobą potrzebującym.  

- podnoszenie świadomości potrzeby dbania o środowisko naturalne – edukacja 

ekologiczna poprzez umieszczanie artykułów dotyczących ekologii w kwartalniku 

Azymut 

- pomoc potrzebującym w zdobywaniu zabiegów oraz sprzętu rehabilitacyjnego, uczenie 

empatii, 

- wyrabianie pozytywnych nawyków zachowań ekologicznych, 

- uczenie oszczędności, 



 


