
SPRAWOZDANIE Z DNI OTWARTYCH Z ZSEE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE

15-29.04.2013 r.

W  dniach  15-29  kwietnia  2013  r.  nasza  szkoła  brała  udział  w  ogólnopolskim  projekcie

„DNI OTWARTE Z ELEKTROŚMIECIAMI”. W ciągu piętnastu dni w poszczególnych dniach

tygodnia odbywały się działania ekologiczne w klasach 1-3 i 4-6. Szkolnymi koordynatorami projektu

zostali  nauczycielki  przyrody  Panie:  Halina  Górecka,  Jolanta  Krakowska

oraz  nauczyciel  informatyki  matematyki  Pan  Adrian  Maćków.  Na  realizację  projektu

Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Świerzawie  przeznaczył  kwotę  300  zł,  którą  wykorzystano  na  zakup

materiałów potrzebnych do działań oraz na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach.

DZIEŃ I - 15 kwietnia 2013 r.

W dniu  15  kwietnia  2013  r.  już  na  pierwszej  godzinie  lekcyjnej  odbył  się  szkolny  apel,

który wprowadził uczniów w problematykę dotyczącą elektrośmieci oraz zapoznał ich z zadaniami

przewidzianymi  do  realizacji  w  naszej  placówce.  Zaraz  po  apelu  odbyły  się  zajęcia

(godzina  wychowawcza),  podczas  których  dzieci  zostały  zapoznane  z  problemami  elektrośmieci

i zagrożeniami wynikającymi ze złego składowania ZSEE. 

Na następnej lekcji w klasach 4-6 wykonane zostały gazetki klasowe o tematyce elektrośmieci.
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Działania  te  związane  były  z  ogłoszonymi  podczas  apelu  konkursami  szkolnymi.

W tym dniu Pani Halina Górecka nadzorowała przygotowanie punktu zbiórki elektrośmieci w szkole,

Pan  Adrian  Maćków  wykonał:  stronę  internetową  akcji  (www.zsee-swierzawa.pl)  oraz  ankietę

dla  mieszkańców  gminy,  natomiast  wspólnie  z  Panią  Jolantą  Krakowską  -  ulotkę-odezwę

do społeczności lokalnej.

        

Odezwa-ulotka
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http://www.zsee-swierzawa.pl/


Strona internetowa akcji – www.zsee-swierzawa.pl
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   Szkolny punkt zbiórki ZSEE

Na odezwach, plakatach dla mieszkańców oraz na stronie internetowej akcji

(www.zsee-swierzawa.pl)  umieszczony  został  kod  QR,  który  pozwala  

na  bezpośrednie  pobranie  odezwy-ulotki  na  własne  urządzenie  

(np.: phablet, smartfon) poprzez zeskanowanie go bezpłatną aplikacją skanującą.

Przez  następne  trzy  dni  na  lekcjach  sztuki  i  plastyki  uczniowie  wykonywali  transparenty  

i inne gadżety niezbędne do udziału w happeningu.

 

    Przykładowe transparenty oraz gadżety wykonane przez uczniów kl. 1-6
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DZIEŃ II - 18 kwietnia 2013 r.

W tym dniu odbyły się zaplanowane konkursy: 

- w klasach 1-3 konkurs na najciekawszą rymowankę promującą zbieranie elektrośmieci.
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Wszyscy naszej
gromady zbierają
elektroodpady!

Elektrośmieci?
Przynieś z mieszkania
do punktu zbierania!

Elektrośmieci zanieś do
skupu złomu, nie

zostawiaj koło domu!

Nasza planeto czystością
świeć, do recyklingu trafi

elektrośmieć!

Elektryczny śmieć to straszna
rzecz! 

Gdy coś masz to nam dasz!

Oj nie, nie, nie
elektrośmieci nie

wyrzuca się!

O naszą planetę zadbajmy
i elektrośmieci do punktów

zbiórki oddajmy!

Elektrośmieci każdy z nas zna, to
zniszczona pralka, lodówka,

suszarka. Oddawaj je zatem na
wyznaczony skład, niech nie

zaśmieca się nasz piękny świat!

Gdyby każdy kochał Ziemię, 
Byłoby tu nam jak w niebie. 

Żadnego smogu, trucizn, śmieci, 
Tylko zieleń i szczęśliwe dzieci. 

Dbajmy o Ziemię i kochajmy siebie! 
Segregujmy śmieci! 

Proszą o to „Ekologiczne Dzieci”



- w klasach 4-6 – konkurs plastyczny „Oddaj elektrośmieci do recyklingu – to łatwe!” 

- konkurs na logo akcji (na zajęciach z informatyki).

      Zwycięska praca uczennicy klasy 6a Wiktorii Rzeszut. Przykładowe prace konkursowe

Logo zostało użyte do wykonania baneru, który został zamieszczony na odezwach-ulotkach 

oraz na stronie akcji – www.zsee-swierzawa.pl

7



DZIEŃ III - 22 kwietnia 2013 r.

W  tym  dniu  odbył  się  przemarsz  uczniów  i  nauczycieli  ulicami  miasta  Świerzawy.

Nasza  szkoła  nawiązała  kontakt  ze  społecznością  lokalną  przez  rozdawanie  mieszkańcom

ulotek-odezw dotyczących zbiórki elektrośmieci. 
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W  centrum  miasta  na  spotkanie  z  nami  wyszedł  Burmistrz  Pan  Józef  Kołcz.

Uczniowie  przekazali  plakaty  oraz  ulotki-odezwy  dla  ludności,  które  można  pobrać

 w Urzędzie Miasta i Gminy Świerzawa. Burmistrz popierając naszą akcję podziękował wszystkim

za inicjatywę i  działania,  wręczając na ręce dyrektora  szkoły breloczki  z  symbolem naszej  gminy

dla uczniów. 
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Zdjęcia z happeningu zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miasta (www.swierzawa.pl).  

Dobra organizacja sprawiła, że przemarsz zakończył się sukcesem.
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DZIEŃ IV - 25 kwietnia 2013 r.

Tego  dnia  odbyły  się  spotkania  w  poszczególnych  klasach  4-6  z  leśnikami  

– Panią Martą Bugaj i Panem Romanem Jurkiem na temat „Dzikie wysypiska śmieci w lasach”.
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DZIEŃ V - 29 kwietnia 2013 r.

W dniu 29 kwietnia  zakończone zostały „DNI OTWARTE Z ELEKTROŚMIECIAMI”,

chociaż akcja będzie trwała nadal. Na apel podsumowujący nasze działania zaproszeni zostali:

a) Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Pan Józef Kołcz,

b) Zastępca Burmistrza Pan Zbigniew Mosoń,

c)  dyrektor  Centrum  Kultury  Sportu  i  Turystyki  w  Świerzawie  Pani  Halina  Zychowicz-

             Michoń,

d) inspektor ds. rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska Pan Krzysztof Jagiełła,

e) inspektor ds. oświaty Pani Magdalena Sinoff,

f) kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie Pan Roman Marzec,

g) pracownik Zarządu Lokali Gminnych, który odpowiedzialny jest za zbiórkę elektrośmieci na 

            terenie gminy Świerzawa Pan Jacek Obora,

h) leśniczy z nadleśnictwa Lubiechowa Pan Roman Jurek,

i) rodzice oraz mieszkańcy gminy Świerzawa.

Tuż  po  godzinie  9.00  przybyli  goście  zostali  powitani  przez  wicedyrektor  szkoły

Panią Jolantę Krakowską. Potem wszyscy obejrzeli przedstawienie wykonane przez uczniów klas 4-6

przygotowane przez Panią Halinę Górecką. 
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Zaproszeni  goście  oraz  uczniowie  mieli  okazję  obejrzeć  prezentację  multimedialną

o  elektrośmieciach  przygotowaną  przez  Pana  Adriana  Maćków,  w  której  przybliżona  została

problematyka zbiórki elektrośmieci i odzyskiwania odpadów związanych z ZSEE oraz zapoznaliśmy

wszystkich  z  działaniami  naszych  uczniów  w  czasie  „DNI  OTWARTYCH

Z ELEKTROŚMIECIAMI”  (prezentacja  w załączniku  do sprawozdania  – plik  zsee-pokaz.pps).

Prezentacja  zyskała  uznanie  wśród  zaproszonych  gości,  dlatego  jesteśmy  przekonani,  

że na długo zostanie w ich pamięci. 

Przykładowe slajdy z prezentacji multimedialnej.

22  kwietnia  2013  r.  dyrektor  i  przedstawiciele  Samorządu  Uczniowskiego  naszej  szkoły

uczestniczyli  w  sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Świerzawa,  podczas  której  również  zaprezentowano

niniejszą prezentację.

Następnie  nauczycielka  Pani  Anetta  Baran  zapoznała  wszystkich  z  treścią  ankiety

przeprowadzonej wśród mieszkańców Świerzawy oraz z jej wynikami. Cieszyło nas, że w ostatnim

punkcie ankiety wszyscy odpowiedzieli „TAK”, co oznaczało, że popierają naszą akcję!

Miłym akcentem dla uczniów było rozstrzygnięcie wszystkich konkursów o elektrośmieciach

oraz rozdanie dyplomów i nagród.
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WYNIKI ANKIETY

Pytanie 1

Czy mają Państwo w mieszkaniu

         stary, niepotrzebny sprzęt

         elektryczny, taki jak: telewizor, 

         lodówka, suszarka, pralka, laptop,

         telefon, monitor, zmywarka?

Pytanie 2

Czy Jak często wymieniają Państwo

sprzęt elektryczny w swoim

gospodarstwie domowym:  

co dwa lata, co pięć lat,

co 7 lat, rzadziej?

Pytanie 3

Czy znają Państwo zasady 

postępowania z elektrośmieciami?

Pytanie 4

Czy stosują Państwo te zasady?

18



Pytanie 5

Czy wiedzą Państwo, które

         z poniższych substancji występują

         w elektrośmieciach

i są szkodliwe dla zdrowia: 

        rtęć, kadm, ołów, chrom, nikiel?

Pytanie 6

Czy wiedzą Państwo, gdzie znajduje się 

punkt zbiórki elektrośmieci 

w naszej miejscowości?

Pytanie 7

Czy popieracie Państwo naszą akcję

zbierania elektrośmieci?

. 
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Zbiórka elektrośmieci w naszej szkole zakończyła się wielkim sukcesem!

Ważne linki: http://www.sp-swierzawa.pl, http://www.zsee-swierzawa.pl, http://www.swierzawa.pl

Prezentacja do pobrania: http://www.sp-swierzawa.pl/pobierz/zsee-pokaz.pps
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http://www.sp-swierzawa.pl/pobierz/zsee-pokaz.pps
http://www.swierzawa.pl/
http://www.zsee-swierzawa.pl/
http://www.sp-swierzawa.pl/


O akcji poinformowane zostały lokalne media: Gazeta Złotoryjska, Urząd Miasta i Gminy 

w Świerzawie, Zarząd Lokali Gminnych w Świerzawie.

link  http://www.swierzawa.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=3063&menu_id=0
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Wykorzystano informacje ze strony http://www.szkolazsee.pl
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