
Szkoła Podstawowa 
im. St. Staszica w Tyczynie  
 
 
 
 
 

Nasza Szkoła jest ekologiczna 
 

SZKOLNY PROGRAM EKOLOGICZNY 
 

 
 

Dobra edukacja szkolna w dzieciństwie i w młodym wieku rzuca ziarna,  
które mogą wydać owoce w ciągu całego życia. 
 

Encyklika Laudato si’ 
papież Franciszek 



 
Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

 
„Ekoszkoło – na 

start!” 

 
 Powołanie uczniowskiego zespołu ekologicznego, 

wspomagającego koordynację zaplanowanych 
działań.  

 

 
p. Bernadetta Prędka 

p. Anna Pondo 
p. Karolina Jóźwiak 

 

WRZESIEŃ 

 
 Zgłoszenie szkoły do programu EkoSzkoły, którego 

realizacja umożliwia ubieganie się 
o międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi. 

 

p. Anna Pondo 
p. Karolina Jóźwiak 
p. Agata Jeziorska 

p. Natalia Batorska 
 

 
 Udział w corocznej akcji „Sprzątanie Świata 2018”.  

 

p. Andrzej Hałoń 
p. Danuta Kozińska 

 

 
 Rozpoczęcie zbiórki surowców wtórnych: 

 makulatura 
 nakrętki plastikowe 
 zużyte baterie 
 puszki aluminiowe 
 stare telefony komórkowe 

 

p. Andrzej Hałoń 
p. Karolina Jóźwiak 

P. Anna Pondo 
p. Katarzyna Konkol 

p. Katarzyna Klimecka 
 

 
 Udział w akcji „Pusta klasa”.  

 

Wychowawcy klas 
Nauczyciele świetlicy 

 
 
 
 

 
 Założenie w salach lekcyjnych oddziałów 

przedszkolnych, klas I-III oraz świetlicy szkolnej 
kącików przyrodniczych. 

 
Wychowawcy klas 0 - III 
oraz świetlic szkolnych 

 

 
 
 
 



 
 
 

„Październik – 
miesiącem dobroci 

dla zwierząt” 

  
 
 
 
 

PAŹDZIERNIK 
 

 Obchody Światowego Tygodnia Ochrony Zwierząt 
 spotkanie z osobami, które w swojej 

pracy zajmują się zwierzętami, 
 zapoznanie na lekcjach religii 

z fragmentami encykliki „Zielonego” 
papieża Franciszka - „Laudate si”. 

p. Joanna Kręcidło 
p. Elżbieta Rabiejewska 

ks. Mateusz Juszczyk 
s. Zofia Kołodziej 

 p. Monika Nowosiad 

 
 Obchody „Światowego Dnia Drzewa”. 

 

p. Anna Pondo 
p. Jadwiga Płodzień 

p. Elżbieta Rabiejewska 

 
,,Nakręć się 
i pomagaj 

z uśmiechem” 

 
 Dlaczego zbierając plastikowe nakrętki, pomagamy 

dzieciom niepełnosprawnym – zapoznanie uczniów z 
ideą organizowanej zbiórki, celem której jest pomoc 
choremu Kubie. 
 

p. Bernadetta Prędka 
p. Anna Pondo 

p. Karolina Jóźwiak 

 
 

 
 
 
 

LISTOPAD  
 Zbiórka na rzecz Hospicjum Dziecięcego 

w Rzeszowie. 
 

p. Agata Domino 
p. Karolina Jóźwiak 

p. Anna Pondo 
Szkolne Koło "Caritas" 

 

 
 Obchody „Dnia Czystego Powietrza”. 

 
p. Joanna Kręcidło 

p. Anna Pondo 



p. Maria Litwin 
nauczyciele klas 0-III 

 

„Los zwierzaków ze 
schronisk nie jest 

nam obojętny” 

 
 Współpraca z Rzeszowskim Stowarzyszeniem 

Ochrony Zwierząt  
 kwesta np. dla Schroniska „Kundelek” -  

„Wrzuć złociaka na zwierzaka”, 
 zbiórka akcesoriów niezbędnych 

w schronisku. 
 

 
p. Karolina Jóźwiak 

p. Anna Pondo 
p. Bernadetta Prędka 

 
Samorząd Uczniowski 

 
 

GRUDZIEŃ 
 

„Każdy z nas może 
zostać ekologiem” 

 
 Obchody Światowego Dnia Ekologa z udziałem 

wolontariuszy ze Stowarzyszenia „EKOSKOP” 
w Rzeszowie. 

 Warsztaty ekologiczne.  
 

p. Karolina Jóźwiak 
p. Anna Pondo 

p. dyr. Zofia Międlar - Mruk 
p. Andrzej Hałoń 

 
 
 

STYCZEŃ 

„Świeć przykładem – 
oszczędzaj wodę 

i energię!” 

 
 

 Obchody Światowego Dnia Wody – impreza 
integracyjna dla klas 0 - III, warsztaty tematyczne. 
 

 
p. Joanna Kręcidło 

p. Maria Litwin 
p. Monik Skowron 

p. Elżbieta Rabiejewska 
p. Katarzyna Klimecka 

 

 
 
 
 
 

MARZEC 

 
 Udział uczniów naszej szkoły w ogólnoświatowej 

akcji „Godzina dla Ziemi”.  
 

 
Samorząd Uczniowski 

 



„Razem chrońmy 
Ziemię” 

 
 Zorganizowanie „Szkolnego Tygodnia Ekologii”:  

 
 Szkolne konkursy ekologiczne z elementami 

języka angielskiego, 
 apel z okazji „Światowego Dnia Ziemi”, 
 zajęcia z wychowawcą klasowym o tematyce 

ekologicznej (warsztaty, wykłady, wycieczki), 
 zajęcia i lekcje w terenie, 
 szkolny konkurs fotograficzny. 

 

 
p. Anna Pondo 

p. Karolina Jóźwiak 
p. Joanna Kręcidło 

p. Katarzyna Klimecka 
 

Wychowawcy 
Nauczyciele biologii  
Nauczyciele świetlic 

szkolnych 
 

 
 
 
 
 

KWIECIEŃ 
 
 
 
 
 

 
„Poznajemy piękno 

ojczystych kwiatów” 
 

 
 

 Obchody „Święta Polskiej Niezapominajki”. 
 

p. Agata Jeziorska 
p. Natalia Batorska 

p. Bernadetta Prędka 
Samorząd Uczniowski 

 
 

MAJ 
 

 
„Mamy dobre rady 

na odpady” 

 
 Projekcje filmów dotyczących zagrożeń środowiska 

naturalnego. 
 

 

Nauczyciele biologii, geografii i 
edukacji przyrodniczej w 

klasach I-III 

 
 
 
 
 
 

CZERWIEC 

 
 Obchody Światowego Dnia Recyklingu – warsztaty 

plastyczne dla uczniów ze świetlic szkolnych pn. 
"Zwierzaki - Cudaki" - drugie życie odpadów. 
 

 
Nauczyciele świetlic 

szkolnych 
p. Anna Pondo 

p. Agata Jeziorska 
p. Agnieszka Fudali 
p. Natalia Batorska 

 

 
 Podsumowanie działań ekologicznych szkoły. 

 

Komitet Lokalny 
p. Karolina Jóźwiak   

p. Anna Pondo 



 

Uwagi końcowe: 

 

Na bieżąco zamieszczane będą informacje na temat realizacji działań ekologicznych w gazetce szkolnej, na stronie internetowej 

szkoły oraz w Głosie Tyczyna. Uczniowie będą przygotowywali gazetki tematyczne, galerie zdjęć i prac plastycznych na korytarzach 

szkolnych. 

Harmonogram działań ma charakter otwarty i może ulegać modyfikacji w ciągu roku szkolnego. 


