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Działania podejmowane
w placówkach oświatowych
w celu zmniejszenia
zanieczyszczenia środowiska

Zanieczyszczenie środowiska jest jednym z największych problemów, z którym
przyjdzie się zmierzyć ludzkości. Zmniejszenie różnorodności biologicznej,
zanieczyszczenie wody, gleby, powietrza oraz ciągły wzrost masy generowanych
odpadów sprawiają, że sytuacja staje się coraz bardziej poważna.

C

o można zatem zrobić, żyjąc tu i teraz,
aby przeciwdziałać tym niepokojącym
procesom? Za inspirację mogą posłużyć działania
podejmowane przez Szkołę Podstawową
im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.

chroniły środowisko. Staramy się propagować
wiedzę i postawy ekologiczne. Zachęcamy
do działania w zespole na rzecz zmniejszenia
zanieczyszczeń środowiska. W naszych działaniach
biorą udział uczniowie, rodzice oraz pracownicy
szkoły.

Pani Elżbieta Nowosad

Przykłady naszych działań:
■	Zbiórka surowców wtórnych:
›	makulatury,
›	zużytych baterii,
›	plastikowych zakrętek,
›	puszek aluminiowych.
■	Segregowanie odpadów.
■	Używanie papierowych torebek, zamiast
plastikowych woreczków.
■	Pielęgnowanie i sadzenie kwiatów w szkole.
■	Sadzenie krzewów ozdobnych na terenie szkoły.
■	Dokarmianie ptaków i zwierząt leśnych
– współpraca z nadleśnictwem.
■	Zaprzestanie stosowania węgla jako opału
w kotłowni szkolnej, co zmniejszyło emisję gazów
do atmosfery.
■	Odprowadzanie ścieków szkolnych do
oczyszczalni.
■	Racjonalne wykorzystanie wody, światła, papieru,
żywności przez uczniów i pracowników szkoły.
■	Nasi uczniowie biorą udział w akcjach:
›	„Sprzątanie świata”,
›	„Dzień Ziemi”,
›	„Dzień Wiosny”,
›	„Pola nadziei” – akcja sadzenia krokusów,
›	„Obsadzanie szkolnego placu zabaw krzewami
ozdobnymi”.

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława
Sikorskiego w Łaszczowie
nauczanie zintegrowane, szkolny opiekun
Szkolnej Kasy Oszczędności
Chcąc zmniejszyć poziom zanieczyszczenia
środowiska, trzeba zacząć samemu
o nie dbać i namawiać do tego innych. W naszej
szkole działa Liga Ochrony Przyrody, której celem
jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw
dzieci zgodnych z etyką ekologiczną. Współpracuje
z nią Szkolna Kasa Oszczędności, która uczy
nie tylko, jak oszczędzać pieniądze, ale również
prowadzi zbiórki surowców wtórnych, ucząc dzieci
systematyczności w działaniach i oszczędności
na korzyść środowiska naturalnego. Staramy się
kształtować w uczniach szacunek dla przyrody i jej
piękna. Rozwijamy odpowiedzialność i potrzebę
reagowania na problemy środowiska naturalnego.
Uczymy wnioskowania, perspektywicznego
myślenia i przewidywania skutków działalności
człowieka, podejmowania działań mających na
celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
ekologicznego życia w szkole i we własnym domu.
Poprzez nasze działania kształtujemy trwałe
zmiany w zachowaniach, które będą w przyszłości
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„Dzień Wiosny” jest zielonym dniem w naszej szkole.

Od kilku lat prowadzimy zbiórkę zużytych baterii,
które przekazujemy do jednej z organizacji odzysku
zajmującej się bateriami.

Wyniki zbiórki surowców
wtórnych w I półroczu roku
szkolnego 2015/16 (bez stycznia):
Zakrętki – 18 worków,
Zużyte baterie – 65 kg,

Nawiązaliśmy współpracę z Hospicjum
Santa Galla w Łabuńkach.
Przekazujemy mu plastikowe zakrętki, zbierane w akcji
charytatywnej prowadzonej przez cały rok. Wcześniej
zbieraliśmy zakrętki na protezę ręki dla dziewczynki
z Komarowa.

Makulatura – 1120 kg
– wymiana na papier toaletowy do szkoły.
Kilka lat temu prowadziliśmy zbiórkę szkła
białego i kolorowego, a obecnie w gminie
Łaszczów prowadzona jest segregacja
odpadów, więc zaprzestaliśmy tej akcji.

PROFESJONALIŚCI Z NAUCZYCIELAMI
DLA EDUKOWANIA MŁODEGO POKOLENIA EKOLOGÓW
Dołącz do nas i korzystaj z atrakcyjnej oferty edukacji ekologicznej!
Wypromuj swój ekowizerunek! Zaproś OKEE do swojej szkoły!
Zapraszamy do udziału w spotkaniach na terenie Warszawy!
II półrocze – 1 października, Temat: Zrównoważony rozwój
Czekamy na zgłoszenia!
www.ekoedukator.pl
Polub nas na: www.fb.com/klubekoedukator

