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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z ZADANIA „TO CO JEST WOKÓŁ NAS – 

ZOSTANIE W NAS” – PROGRAM Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA 

UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY WILKOŁAZ:  

Zespół Szkół w Wilkołazie - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Szkoła Podstawowa w 

Marianówce, Szkoła Podstawowa w Ostrowie, Szkoła Podstawowa w Rudniku Szlacheckim. 

 

 

 Program z zakresu edukacji ekologicznej w Gminie Wilkołaz organizowany jest od 

dziewięciu lat. W roku 2015 zrealizowane zostały następujące działania: Międzyszkolne 

Spotkanie Miłośników Przyrody z okazji Dnia Kasztanowca, Wycieczka edukacyjna do 

Poleskiego Parku Narodowego, „Świat drzew” – międzyszkolny konkurs plastyczny, Konkurs 

fotograficzny pod hasłem: „Drzewa wokół mnie”, II edycja międzyszkolnego konkursu 

„Razem zdziałamy więcej – zbierajmy plastikowe nakrętki”, IX Gminna Olimpiada 

Ekologiczna Wilkołaz 2015 pod hasłem: „Przyroda wokół nas” , VII edycja konkursu 

„Segregacja to biznes – zbieraj baterie razem z nami”, Konkurs „Najlepszy zbieracz baterii”,  

Międzyszkolny konkurs „Chrońmy drzewa – zbierajmy makulaturę, Zakup pomocy 

dydaktycznych dla szkół. 

 13 maja 2015 roku w Zespole Szkól w Wilkołazie odbyło się Międzyszkolne 

Spotkanie Miłośników Przyrody z okazji Dnia Kasztanowca z udziałem uczniów: Zespołu 

Szkół w Wilkołazie -  SP i Gimnazjum, SP w Marianówce, SP w Ostrowie, SP w Rudniku 

Szlacheckim. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście i nauczyciele – opiekunowie z 

poszczególnych  szkól Gminy Wilkołaz. W czasie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród laureatom konkursów organizowanych w ramach programu z zakresu edukacji 

ekologicznej „To co jest wokół nas – zostanie w nas”. Został przeprowadzony Quiz wiedzy: 

dla  klas I-III SP pod hasłem: „Czy jesteś przyjacielem kasztanowców?”, dla uczniów klas IV-

VI SP pod hasłem: „Tajemnice lasu”. Zaprezentowano dwie  inscenizacje przygotowane 

przez uczniów Zespołu Szkół w Wilkołazie pod hasłem: „Kto ponosi winę? – rzecz o 

ratowaniu kasztanowców” i „To co jest wokół nas – zostanie w nas”. Spotkanie uświetnił  

występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkołaza. Uczniowie klasy drugiej SP oraz chór 

wykonali piosenki o tematyce przyrodniczej. Zaprezentowano wystawę prac plastycznych i 

fotograficznych oraz fotograficzną kronikę projektu edukacyjnego pod hasłem: „Aby, 

kasztanowce rosły jak najdłużej”. W uroczystości brało udział 240 osób. Spotkanie przebiegło 

w milej i radosnej atmosferze. Z pewnością u każdego uczestnika pozostawiło  przekonanie o 

potrzebie ochrony środowiska i trosce o naszą planetę. 

 

 19 maja 2015 roku odbyła się wycieczka edukacyjna do Poleskiego Parku 

Narodowego. W wycieczce udział wzięło 45 uczniów i 5 opiekunów. W czasie pobytu na 

terenie parku uczestnicy obejrzeli film o Poleskim Parku Narodowym oraz zwiedzili: Ośrodek 

Ochrony Żółwia Błotnego, Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny PPN w Starym Załuczu, 

podążali ścieżką dydaktyczną „Dąb Dominik". Po zapoznaniu z niezwykle bogatą przyrodą 
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Poleskiego Parku Narodowego uczestnicy wycieczki zjedli posiłek i wrócili do domów 

zadowoleni i pełni wrażeń. 

 

 Konkurs plastyczny pod hasłem: „Świat drzew” skierowany był do uczniów szkół 

podstawowych  z terenu Gminy Wilkołaz. Trwał od 17 lutego do 27 marca 2015 r. Celem 

konkursu plastycznego pod hasłem: „Świat drzew” było uwrażliwienie jego uczestników na 

bogactwo świata roślin oraz jego form, poszerzenie wiedzy uczniów na temat roli drzew w 

życiu ludzi, zwierząt i całej planety. Ważnym było zwrócenie uwagi na możliwości, jakie daje 

plastyczna interpretacja tematu oraz umożliwienie wypowiedzi plastycznej w różnorodnych 

technikach plastycznych. Na konkurs wpłynęło 63 prace plastyczne w tym 7 prac 

przestrzennych. 

W dniu 31 marca 2015 roku komisja dokonała  oceny prac i przyznała następującą kolejność 

miejsc w poszczególnych kategoriach: 

Pierwsza  kategoria klasy I - III (dwa  równorzędne miejsca: I, II, III oraz 6 wyróżnień) 

miejsca pierwsze: 

Julia Chrzanowska uczennica klasy I a Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

Bartosz Kasperek uczeń klasy II Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

miejsca drugie: 

Szymon Cichoń uczeń klasy I b Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

Stanisław Dymitrak uczeń klasy II Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

miejsca trzecie: 

Oliwia Zdeb uczennica klasy II Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

Julia Franc uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

Wyróżnienia w kategorii klas I - III 

Milena Rozwalak uczennica klasy I c Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

Dominika Zyśko uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

Kamila Biekisz uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

Michalina Maciąg uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

Patryk Igras uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

Marcelina Szwarnowska uczennica klasy II Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

 Druga kategoria klasy IV - VI (dwa równorzędne miejsca I, jedno miejsce: II i miejsce III 

oraz 2 wyróżnienia) 

miejsca pierwsze: 

Aleksandra Biżek uczennica klasy VI a Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

Gabriela Chapska uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Ostrowie 

miejsce drugie: 

Wiktoria Baran uczennica klasy VI a Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

miejsce trzecie: 

Weronika Stolarz uczennica klasy IV a Szkoły Podstawowej w Wilkołazie 

Wyróżnienia w kategorii klas IV - VI 

Marta Wronka uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Ostrowie 

Emilia Krawczyk uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim 
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Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Prace uczestników konkursu 

prezentowane były na wystawie w czasie Międzyszkolnego Spotkania Miłośników Przyrody z 

okazji Dnia Kasztanowca . 

 

 Konkurs fotograficzny pod hasłem: „Drzewa wokół mnie” skierowany był do 

uczniów gimnazjum z terenu Gminy Wilkołaz. Trwał od 17 lutego do 24 kwietnia  2015 r. 

Celem konkursu było kształcenie umiejętności obserwacji ciekawych obiektów 

przyrodniczych - drzew, zwrócenie uwagi na ich piękno i rolę w otoczeniu, ukazanie 

bogactwa przyrodniczego w najbliższym terenie oraz uwiecznienie na fotografii wybranych 

pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Wilkołaz.  

Na konkurs wpłynęło 21 prac wykonanych przez uczniów Gimnazjum w Wilkołazie. Każda z 

nich  składała się z jednego zdjęcia przedstawiającego ciekawie sfotografowane drzewo i 

jednego zdjęcia przedstawiającego pomnik przyrody znajdujący się na terenie Gminy 

Wilkołaz. W dniu 5 maja 2015 roku  komisja dokonała oceny prac i przyznała następującą 

kolejność miejsc: 

I miejsce  -   Izabela Mazur klasa II b 

II miejsce -   Natalia Sokal klasa III b 

III miejsce -  Rafał Wnuczek klasa III a 

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. 

Prace uczestników konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w 

Wilkołazie oraz prezentowane były na wystawie pokonkursowej w czasie uroczystości. 

 

 II edycja międzyszkolnego konkursu „Razem zdziałamy więcej – zbierajmy 

plastikowe nakrętki” trwała od 17 lutego do 27 kwietnia 2015 roku. Konkurs skierowany 

był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Wilkołaz. Celem konkursu 

było propagowanie selektywnej zbiórki nakrętek, rozpowszechnianie wiedzy na temat 

możliwości recyklingu odpadów oraz wykorzystania surowców wtórnych, upowszechnienie 

idei czystego środowiska, uwrażliwienie młodzieży na los chorych dzieci, rozwijanie empatii 

i w efekcie przekazanie plastikowych nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. 

Do realizacji tego działania przystąpiły wszystkie szkoły z terenu Gminy Wilkołaz.  

Łącznie zebrano  673,50kg plastikowych nakrętek.  

Wielkość zbiórki w poszczególnych placówkach: 

Zespół Szkół w Wilkołazie: Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Wilkołazie oraz 

Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wilkołazie, łącznie zebrano 342 kg 

plastikowych nakrętek. 

Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie zebrała 119 kg plastikowych 

nakrętek. 

Szkoła Podstawowa w Marianówce zebrała 76,90 kg plastikowych nakrętek. 

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim zebrała 135,60 kg 

plastikowych nakrętek. 

W dniu 5 maja 2015 roku wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Waleczne 

Żółwie” przekazali zebrane nakrętki dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.  

Placówki oświatowe biorące udział w zbiórce plastikowych nakrętek otrzymały nagrody dla 

poszczególnych  klas i organizacji w postaci ryz papieru ksero.  
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 IX Gminna Olimpiada Ekologiczna Wilkołaz 2015 pod hasłem: „Przyroda wokół 

nas” została zorganizowana w dwóch terminach: 3 marca 2015 r. dla uczniów gimnazjum i 

14 kwietnia 2015 r. dla uczniów szkół podstawowych  z terenu Gminy Wilkołaz. Olimpiada 

miała na celu popularyzację wiedzy ekologicznej, podnoszenie świadomości oddziaływania 

człowieka na środowisko, jego skutków oraz kształtowanie postaw i nawyków korzystnych 

dla natury i została przeprowadzona w formie jednoetapowego konkursu - testu. W szkołach 

podstawowych test zawierał 26 pytań zamkniętych i 4 pytania otwarte (maksymalna ilość 

punktów 30), w gimnazjum 28 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte (maksymalna ilość 

punktów 32).  Na wykonanie zadań uczestnicy mieli 45 minut. Uczniowie biorący udział w 

olimpiadzie wykazali się wiedzą z podstawy programowej przedmiotu: przyroda w klasach 

IV-VI szkoły podstawowej oraz biologia w klasach I-III gimnazjum oraz wiadomościami 

wykraczającymi poza program nauczania z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego. 

W olimpiadzie wzięło udział 118 uczniów. W każdej ze szkół wyłoniono laureatów:  

Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Wilkołazie 

I miejsce - Magdalena Maciąg – otrzymała - 201

2
  pkt. 

II miejsce - Iwona Bogdanowicz – otrzymała – 20 pkt. 

III miejsce - Aleksandra Biżek – otrzymała - 191

6
 pkt. 

Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie 

I miejsce - Wiktoria Kochańska – otrzymała 22 pkt. 

II miejsce - Julia Michalska – otrzymała 192

3
  pkt. 

III miejsce - Szymon Kępski – otrzymał 17 pkt. 

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim 

I miejsce - Sylwia Latos – otrzymała 25 pkt. 

II miejsce - Julia Obyć – otrzymała 23 pkt. 

III miejsce - Weronika Winiarska – otrzymała 21 pkt. 

Szkoła Podstawowa w Marianówce 

I miejsce - Kinga Bielecka – otrzymała 17 pkt. 

II miejsce - Julia Kuśmierz – otrzymała 161

2
  pkt. 

III miejsce - Jakub Gałat – otrzymał 161

2
 pkt. 

Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wilkołazie 

I miejsce - Julia Pietraszek – otrzymała 27 pkt. 

II miejsce - Natalia Czerniak – otrzymała 22 pkt. 

III miejsce - Justyna Nowaczek – otrzymała 21 pkt. 

Pozostali uczestnicy olimpiady otrzymali nagrody pocieszenia. 

 

 VII edycja konkursu „Segregacja to biznes – zbieraj baterie razem z nami” trwała 

od 17 lutego do 17 kwietnia 2015 roku. Konkurs skierowany był do uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum  z terenu Gminy Wilkołaz. Celem konkursu było wyłonienie 

placówki oświatowej, która zbierze największą ilość zużytych baterii w przeliczeniu na 

jednego ucznia, propagowanie idei czystego środowiska, selektywnej zbiórki i odzysku baterii 

oraz wyeliminowanie ze środowiska odpadów niebezpiecznych. Do realizacji tego działania 

przystąpiły wszystkie placówki Naszej Gminy. Łącznie zebrano 496, 18 kg zużytych baterii.  
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Wielkość zbiórki w poszczególnych placówkach: 

Uczniowie (104 osoby) Szkoły Podstawowej im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie zebrali 

152,20 kg zużytych baterii, co w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosło 1,46 kg baterii. 

Uczniowie (78 osób) Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim 

zebrali 101,40 kg zużytych baterii, co w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosło 1,30 kg 

baterii. 

Uczniowie (16 osób) Szkoły Podstawowej w Marianówce zebrali 17,00 kg zużytych baterii, 

co w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosło 1,06 kg baterii. 

Uczniowie (372 osoby) Zespołu Szkół w Wilkołazie: Szkoły Podstawowej im. Tadeusz 

Kościuszki i Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wilkołazie zebrali  225, 

58 kg zużytych baterii, co w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosło 0,6 kg baterii. 

Placówki oświatowe biorące udział w realizacji ww. zadania otrzymały nagrody w postaci 

programów multimedialnych: „Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce. 

Atlas i przewodnik”, „Odpady i recykling. Encyklopedyczny przewodnik.”  

 

 Konkurs „Najlepszy zbieracz baterii” trwał od 17 lutego do 17 kwietnia 2015 roku. 

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy 

Wilkołaz. Celem konkursu było wyłonienie uczniów, którzy zebrali powyżej 4 kilogramów 

zużytych baterii, kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o 

środowisko, wyeliminowanie ze środowiska odpadów niebezpiecznych oraz propagowanie 

selektywnej zbiórki i odzysku baterii.  Komisje konkursowe wyłoniły 43 uczniów, którzy 

zebrali powyżej 4 kilogramów zużytych baterii. Największą ilość zebrał Patryk Karasiewicz 

uczeń Szkoły Podstawowej im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie – 76,60 kg i otrzymał 

miano  „Najlepszy zbieracz baterii Gminy Wilkołaz”. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali nagrody książkowe. 

 

  Międzyszkolny konkurs „Chrońmy drzewa – zbierajmy makulaturę trwał od 17 

lutego do 27 marca 2015 roku. Skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 

z terenu Gminy Wilkołaz. Celem konkursu była zbiórka makulatury, a poprzez nią 

propagowanie działalności proekologicznej, upowszechnianie idei czystego środowiska, 

kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami. Do realizacji tego 

działania przystąpiły trzy placówki oświatowe  gminy Wilkołaz. Łącznie zebrano 2910 kg 

makulatury.  

Wielkość zbiórki w poszczególnych placówkach: 

Zespół Szkół w Wilkołazie: Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Wilkołazie 1417 

kg oraz Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wilkołazie 803 kg (razem 

2220 kg). 

Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie zebrała 430 kg makulatury. 

Szkoła Podstawowa w Marianówce zebrała 260 kg makulatury. 

Placówki oświatowe biorące udział w zbiórce makulatury otrzymały nagrody dla 

poszczególnych klas w postaci ryz papieru ksero. Ilość otrzymanych ryz papieru uzależniona 

była od ilości zebranej makulatury przez poszczególne klasy. 
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 W ramach realizacji zadań programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów 

szkół z terenu Gminy Wilkołaz pod hasłem: „To co jest wokół nas – zostanie w nas” 

zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół. Kupiono między innymi: plansze , mapy, 

kompasy, mikroskop, stacje hydroponiczne do uprawy roślin, model funkcjonalny – obieg 

wody w przyrodzie, programy multimedialne, karty demonstracyjne pokazujące  na czym  

polega recykling drewna, metalu, szkła, plastiku, zestaw do obserwacji owadów. Zajęcia 

prowadzone z wykorzystaniem zakupionych pomocy pozwoliły uczniom na lepsze poznanie 

otaczającego świata, wzbogaciły wiedzę o środowisku, jego zagrożeniach i sposobach jego 

ochrony. 

 

 

 

Całość zadania została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urzędu Gminy Wilkołaz. 

 

Koordynatorzy zadania:  

Jolanta Wójtowicz - nauczyciel Zespołu Szkół w Wilkołazie,  

Grażyna Kamińska - podinspektor Urzędu Gminy w Wilkołazie stanowisko ds. Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

 

  

 

 

 

 


