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WSTĘP 
 

Pracownia Edukacji Ekologicznej podejmuje działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, wg zasad polityki ekologicznej państwa,  podejmuje i koordynuje 
działania edukacyjno-promocyjne  oraz informacyjne w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego 
rozwoju.    
 

Zagadnienia zaplanowane do realizacji na 2019r. 
 

Treści merytoryczne realizowane poprzez różne formy działalności PEE były klasyfikowane w 
następujących obszarach (przyjętych do realizacji na 2019 rok):  

 selektywna gospodarka odpadami z szczególnym uwzględnieniem tematyki recyklingu,  

 ochrona środowiska, 

 ochrona wód i ich racjonalne wykorzystanie,  

 ochrona różnorodności biologicznej,   

 ochrona powietrza,  

 Dzień Ziemi,  

 zdrowy styl życia.  
 

Formy edukacji i adresaci 
 

W niniejszym sprawozdaniu zestawiono dane o uczestnikach za 2017, 2018 i 2019 rok.  Natomiast część 
sprawozdania odnosząca się tylko do selektywnej zbiórki odpadów (najważniejsza część działalności PEE) 
została zestawiona porównawczo za lata 2011 -2019. 
 

W realizacji zagadnień zastosowano różnorodne formy edukacji np.: odpadowe programy ekologiczne, 
zajęcia i warsztaty,  konkursy dla uczniów,  zajęcia terenowe, kilkudniowe warsztaty ekologiczne, akcje, 
stoiska edukacyjne  i.in.  Adresatami tych działań byli przede wszystkim uczniowie oraz dzieci 
przedszkolne. Nie zabrakło innych mieszkańców naszego miasta oraz nauczycieli.  Nie bez znaczenia 
pozostaje fakt, że wszystkie działania związane z realizacją programów ekologicznych dotyczących 
selektywnej zbiórki surowców w placówkach oświatowych mają wymiar edukacyjny nie tylko dla 
uczniów, ale dla całych rodzin. 

 

WYKONANIE PLANU RZECZOWEGO 
 

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej przyjęte do realizacji na 2019r.,  zostały wykonane zgodnie z 
planem pracy i przyjętym budżetem.  Zestawienie wg zadań:           
 

Wyszczególnienie Liczba ucz  
w 2019 roku 

Zajęcia stacjonarne w szkołach  i  w przedszkolach 1760 

Warsztaty aktywnej edukacji ekologicznej 1157 

Konkursy  965 

Programy odpadowe  promujące selektywną zbiórkę 3085 

Zajęcia  terenowe jednodniowe w tym: 1765 

A. różne wyjazdy grup szkolnych i przedszkolnych 467 

     B. akcja „Przygoda z przyrodą” (zimowisko) 724 

     C. akcja „Przygoda z przyrodą” (półkolonie) 574 

Warsztaty z edukacji ekologicznej wielodniowe  342 

Szkolenia koordynatorów programów odpadowych i akcji „Sprzątanie świata” 29 

Spotkania informacyjne (koordynatorzy) 39 

Inne – (stoiska edukacyjne) 53 
    

     
 

 

 
 

 

 
 



 Ponadto: 
 Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli ( w ramach programów motywacyjnych 

związanych z selektywną zbiórką surowców). 
 

 Podsumowanie selektywnej zbiórki odpadów dla placówek oświatowych za 2018 rok (w tym 
zakupy rzeczowe w programach motywacyjnych za osiągnięcia w tej dziedzinie oraz ich 
uroczyste wręczenie w marcu 2019). 

 

 „Sprzątanie świata Polska 2019” (zaangażowano  4470 uczestników i skoordynowano działania 
placówek oświatowych, ZUK oraz ZUOS) – komunikaty, zebrania i komunikacja z 
koordynatorami, dystrybucja worków i rękawic, przydział terenów poszczególnym placówkom, 
zbieranie danych i sprawozdań cząstkowych, wyznaczenie miejsc składowania oraz 
poinformowanie ZUK o godzinie i miejscu odbioru wypełnionych worków, dane z ZUOS o 
wynikach końcowych. 

 

 Promocja selektywnej zbiórki w programach i konkursach odpadowych (szczegółowo poniżej). 
 
 

PROGRAMY EKOLOGICZNE DOTYCZĄCE ODZYSKIWANIA SUROWCÓW WTÓRNYCH 
REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

 

Placówki oświatowe Tczewa przyczyniają się do zmniejszenia strumienia odpadów trafiających do 
pojemników miejskich prowadząc selektywną zbiórkę różnych frakcji „czystych” surowców, które trafiają 
ze szkół do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych. W 2019 r. w szkołach i przedszkolach  kontynuowano 
selektywną  zbiórkę.  Uczestnikami programów odpadowych były szkoły podstawowe Gminy Miejskiej 
Tczew, Zespół Szkół Katolickich, Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka”  oraz niektóre przedszkola. 
Koordynatorem programów edukacyjnych oraz  zbiórki  była Pracownia Edukacji Ekologicznej  Urzędu 
Miejskiego w Tczewie we współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych.   
Realizowane  były  wieloletnie programy związane z promowaniem  selektywnej zbiórki surowców:  
„Moje miasto bez odpadów”, „Recykling w mojej szkole”, „Zielone zakupy”, „Zakręcone – Odkręcone”, 
„Lider segreguje odzyskuje”. W realizacji programów uczestniczyły rodziny uczniów tczewskich szkół 
oraz dzieci z przedszkoli.  
Obecnie większość strumienia odzyskanych odpadów trafia do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w 
Tczewie – w 2019 roku było to 91,43 % (czyli o 4 % więcej niż w ubiegłym roku ).  Ze szkół tylko SP 11 
pozostała częściowo przy innym odbiorcy, chociaż coraz więcej  odpadów z tej szkoły trafia też do 
ZUOSu.  Jedno przedszkole też jeszcze oddawało swoje surowce do prywatnego odbiorcy. Ponadto jedno 
przedszkole i jedna szkoła oddawały nakrętki na zbiórki charytatywne poza naszym systemem. Jednakże 
bardzo sprawna współpraca z ZUOSem, proponowany przez zakład cennik, udział w finansowaniu 
nagród dla uczestników indywidualnych oraz pomoc w wyposażeniu dużych szkół w sprzęt potrzebny do 
organizacji przyjmowania surowców ze strony ZUOSu – to duże zalety takiej współpracy. – Patrz wykres 
nr 1. 
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Pod  koniec  2019 roku nastąpiło utrudnienie w dotychczasowej realizacji programów odpadowych. Ma 
to związek z czasowym brakiem możliwości utrzymania przez ZUOS dotychczasowego cennika za 
przyjmowane z placówek odpadowych surowce.  Konkretnie chodzi o makulaturę i brak możliwości 
oddawania tego surowca do papierni na dotychczasowych zasadach.  Zakład ponosi koszty transportu, a 
nie otrzymuje za to wynagrodzenia. Na razie przyjęto tymczasowe rozwiązanie dopóki sytuacja się nie 
zmieni – ZUOS zadeklarował dalsze ponoszenie kosztów odbioru surowców ze szkół (w tym makulatury) 
oraz dalszy udział w finansowaniu nagród indywidualnych. Dzięki temu wieloletnie programy edukacyjne 
zostaną utrzymane. Trudno jednak prognozować, z jakim wynikiem zakończy się kolejny – 2020 rok.  

Moje miasto bez odpadów 

 

W XIX edycji programu „Moje miasto bez odpadów” odzyskiwano papier oraz butelki plastikowe po 

napojach typu PET.  Najlepszy wynik w zbiórce makulatury uzyskała Szkoła Podstawowa nr 12  tj.  63,48 

kg na ucznia. Przy czym należy podkreślić, że jest to najlepszy wynik w historii programów 

odpadowych prowadzonych w Tczewie.  Szkoła Podstawowa nr 11 zebrała aż  51,32 kg na ucznia, z 

czego w ZUOS szkoła ta osiągnęła  wynik – 31,59 kg,  a wg danych przekazanych przez prywatnego 

odbiorcę – 19,73 kg na 1 ucznia. W czołówce znalazły się również Szkoła Podstawowa nr 10  z wynikiem 

32,94 kg na ucznia oraz Szkoła Podstawowa nr 7  -  28,61 kg na ucznia.   

Wyniki dotyczące samej makulatury  zebranej  w  poszczególnych szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia 

znajdują się na wykresie nr 2. 

 
Wykres nr 2 
 

 
 

 
Udział odpadów zebranych we wszystkich programach odpadowych na konto poszczególnych placówek 
oświatowych znajduje się na wykresie nr 3. 
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Wykres nr 3 
 

 
 
W samej zbiórce plastiku (butelek typu PET) najwięcej udało się zebrać Szkole Podstawowej nr 8 (1,03 
kg na ucznia) oraz Szkole Podstawowej nr 12 (0,88 kg na ucznia). Nie wszystkie szkoły zbierają butelki i 
nie są to wagowo duże ilości, ale cenne jest to, że  takie działania przyczyniają się do ograniczenia 
potencjalnego spalania plastiku w piecach - na osiedlach, gdzie dominuje ogrzewanie indywidualne.  
(Zestawienie wyników znajduje się na wykresie nr 4). 
 
Wykres nr 4 
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Najwięcej surowców wtórnych w programie „Moje miasto bez odpadów” zebrała w sumie Szkoła 
Podstawowa nr 12.  
Najaktywniejszymi przedszkolami w tym programie były:  Przedszkole „Jarzębinka” i Przedszkole Sióstr 
Miłosierdzia.  W  2019 roku w programach odpadowych wzięło udział 8 przedszkoli, a ich udział w 
całkowitej sumie zebranych surowców wyniósł 4,2 %.  (Patrz  wykres nr 5). 
 

Wykres nr 5 
Struktura udziału przedszkoli i szkół w programach odpadowych w 2019 roku. 
 

 
 

 

Zakręcone – Odkręcone 
 

W XVII edycji  „Zakręcone – Odkręcone” w szkołach i przedszkolach pozyskano prawie 5,49 mln szt. 
nakrętek z opakowań plastikowych. Najlepszy wynik w statystykach szkół osiągnęła Szkoła Podstawowa 
nr 7 – 4,31 kg na 1 ucznia. W czołówce znalazły się również Szkoła Podstawowa nr 11 z wynikiem 3,08 
kg na 1 ucznia,  Szkoła Podstawowa nr 12 – 2,31 kg na ucznia oraz Szkoła Podstawowa nr 4  –z 
wynikiem 2,19 kg na ucznia. Wynik powyżej 2 kg na ucznia uzyskała jeszcze Szkoła Podstawowa nr 10 
(Zestawienie wyników szkół znajduje się na wykresie nr 6). 
 

Wykres nr 6 

 
 

Dużo wyższe średnie uzyskały przedszkola. Wśród nich najwięcej nakrętek w przeliczeniu na 1 dziecko 
przekazały do recyklingu Przedszkole nr 8 – 9,51 kg/dziecko, Przedszkole „Jarzębinka” – 7,71 kg/ 
dziecko oraz  Przedszkole Sióstr Miłosierdzia tj. 6,54 kg/ dziecko. – (patrz wykres nr 7) 
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Wykres nr 7 

 

 
W 2019 roku odzyskano w sumie 15,5 Mg plastikowych nakrętek. Czyli o ponad 1,5 tony więcej niż w 
roku ubiegłym a ponad 2 tony więcej niż w 2017 roku. 
 

Recykling w mojej szkole 
 

W ramach XVII edycji programu „Recykling w mojej szkole” niektóre szkoły zbierały odpady 
niebezpieczne dla środowiska tj. baterie. Zebrano w sumie 2696 kg baterii czyli o prawie 700 kg więcej 
niż w roku ubiegłym. Baterie były zbierane przez 9 szkół i 2 przedszkola. Podobnie jak w latach ubiegłych 
- w tej kategorii nadal pierwszą pozycję zajmuje Szkoła Podstawowa nr 10, w której  przeliczeniu na 1 
ucznia  zebrano  aż  1,62 kg  baterii.  Na wykresie nr 8 można sprawdzić, które szkoły i przedszkola 
zbierają baterie. 
Zebrane baterie przekazano do utylizacji. 
 

Wykres nr  8 
Zbiórka  baterii   w 2019 r. w szkołach i przedszkolach w przeliczeniu na 1 ucznia 
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Sprzątanie Świata – Polska 
 
Celem corocznie przeprowadzanej akcji jest propagowanie i inicjowanie postaw odpowiedzialnych 

względem środowiska.  W samej akcji – przeprowadzonej w dniu 20 września 2019r. udział wzięło 4470 

osób. Zebrano niesegregowane odpady komunalne /śmieci/ z okolic szkół, osiedli,  miejsc rekreacji, 

terenów komunalnych i  itp. Zebrane odpady zostały wywiezione przez ZUK Tczew na składowisko przy 

ul. Rokickiej. 

„Lider segreguje i odzyskuje” 
 

W  VI edycji programu pod hasłem  „Lider segreguje i odzyskuje” zorganizowanym w roku szkolnym 

2018/2019  (czas trwania edycji od czerwca 2018 do maja 2019) udział wzięli  uczniowie z dziesięciu  

szkół.  

 Konkurs rozgrywany był w kategorii: 

 Zespołowej pn.  „Najskuteczniejsza klasa” – udział wzięło  233 klasy 

 Indywidualnej pn. „Najefektywniejszy uczeń” – udział wzięło  2805 uczniów 

Najefektywniejsi uczniowie oraz klasy wyróżniające się w zbiórce surowców wtórnych zostali nagrodzeni 

w czerwcu 2019 roku. Koordynatorzy szkolni otrzymali do rozdysponowana wśród najlepszych uczniów 

nagrody rzeczowe, upominki oraz ekologiczne torby bawełniane. Pozostali uczniowie zostali nagrodzeni 

przez szkoły we własnym zakresie – ze środków pochodzących z należności za oddane do ZUOSu odpady.   

Lista laureatów konkursu została zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym Samorządu Miasta Tczewa. 

W porównaniu z poprzednią edycją – nie nastąpił wzrost liczby rodzin zaangażowanych w selektywną 

zbiórkę, a suma odzyskanych surowców pozostała na podobnym poziomie.   
 

 
Inne programy 

 
W 2019 r. kontynuowane  były programy mające na celu  zapobieganie powstawaniu niepotrzebnych 

odpadów komunalnych: 

 „Zielone zakupy” – w ramach tego programu propagowano stosowanie płóciennych toreb 

wielokrotnego użytku, zamiast jednorazowych foliowych. Uczestnicy programu chętnie korzystali 

z ekologicznych toreb na zakupy. 

  „Chroń środowisko – pomyśl zanim wydrukujesz”- uświadamiano potrzebę zmniejszenie ilości 

zadrukowanego papieru, promowano  zachowania zmierzające do utrwalenia nawyku 

racjonalnego gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi przez uzytkowników zestawów 

komputerowych. 

 
 
 

Podsumowanie programów ekologicznych realizowanych w 2019 roku 
 

 

Najlepsze wyniki we wszystkich wyżej wymienionych programach i konkursach (po zsumowaniu i 

uśrednieniu wyników na 1 ucznia) oraz doliczeniu odpadów, które trafiły do prywatnych odbiorców 

(zbiórki charytatywne etc.) uzyskały: 

Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 11,  Szkoła Podstawowa nr 10  oraz Szkoła 
Podstawowa nr 7 – (patrz wykres nr 9).  
 
 

 
 
 



Wykres nr 9 
Podsumowanie zbiórki surowców wtórnych w 2019 r. w szkołach 
Makulatura, plastik typu PET, nakrętki i baterie  w kg na jednego ucznia 
 

 
 
Wśród przedszkoli najlepsze wyniki w selektywnej zbiórce odpadów uzyskały: Przedszkole „Jarzębinka”, 
Przedszkole Sióstr Miłosierdzia  oraz  Przedszkole nr 8.  
 

Wykres nr 10 
Sumaryczne wyniki przedszkoli uczestniczących we wszystkich programach odpadowych w 2019 roku 
– niezależnie od odbiorcy. 
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Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa, w sposób selektywny zebrały 214,197 Mg 
surowców wtórnych, z czego 95,8 % zebrały szkoły - w tym: 

 

Kod  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

15 01 01 Papier 82,525 153,118 155,764 203,297 206,362 193,594 

15 01 02 Plastik 16,834 22,429 17,982 17,78 16,557 17,665 

20 01 34 Baterie 0,591 0,941 1,099 1,836 2,242 2,938 

 RAZEM Mg 100, 329 176,493 174,837 222,913 225,161 214,197 
 

W stosunku do ubiegłego roku nastąpił spadek odzyskanej makulatury o 6,2 %. W przypadku plastiku 

nastąpił spadek zebranych butelek typu PET przy wzroście zebranych nakrętek.  Zebrane w tym roku  

baterie do recyklingu ważyły o 31% więcej w stosunku do roku ubiegłego. Tegoroczny sumaryczny wynik 

wszystkich programów odpadowych stanowi 95% ubiegłorocznego. Efektywność  selektywnej zbiórki 

surowców wtórnych w jednostkach oświatowych, na przestrzeni kilku lat obrazuje wykres nr 11. 

Wykres nr  11 
Wyniki selektywnej  zbiórki odpadów w  jednostkach oświatowych Tczewa  prowadzonej  
w  latach 2011 - 2019. 
 

 
 

W roku 2019 zebrano ponad  214 ton surowców wtórnych. To jeden z najlepszych wyników z 

dotychczasowych uzyskanych przez szkoły i przedszkola w programach odpadowych. Pomimo spadku o 

5% w stosunku do 2018 roku, nadal może świadczyć to o dużym zaangażowaniu mieszkańców miasta z 

selektywną zbiórkę i zrozumienie konieczności odzysku surowców. 
 

W 2019r. w biuletynie informacyjnym „Panoramie Miasta” przekazywaliśmy mieszkańcom informacje  o 

efektach selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez jednostki oświatowe na terenie miasta 

Tczewa. Jak co roku zaprosiliśmy placówki oświatowe oraz mieszkańców Tczewa do udziału w 

selektywnej zbiórce odpadów w 2019 roku ogłaszając nowe edycje naszych programów motywujących 

do odzysku strumienia czystych odpadów skierowanych do recyklingu . 
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REALIZACJA PLANU PRACY WG POZOSTAŁYCH ZADAŃ 
 

 Edukacja dla zorganizowanych grup uczestników oraz zajęcia/warsztaty w szkołach i 

przedszkolach: 
 

Dla  721 uczestników odbyły się:  
 

a) Seria zajęć dla przedszkolaków i uczniów „Różnorodność biologiczna dla najmłodszych”  („Ślimak, 
ślimak pokaż rogi”, „Zielone lekcje”, „Bezpieczne spotkania z niebezpieczną przyrodą” i.in.) 

b) Seria zajęć „Różnorodność biologiczna dla uczniów” („Ludzie w owadzim świecie”, „Ocena 
różnorodności biologicznej okolic szkoły”) 

c) Seria zajęć dla przedszkolaków i uczniów „Selektywna zbiórka surowców” – w tym „Domowy 
recykling”. 

     
 Konkursy 

 

a) Konkurs plastyczny „EKO-przyszłość w Tczewie, magicznej krainie” –  702 uczestników. 

Celem konkursu było budowanie postaw ekologicznych.  Zadaniem uczestników było pokazanie 

w pracy plastycznej swojej wizji  Eko-miasta przyszłości – bez zanieczyszczeń, spalin, smogu. 

Miasta, w którym są odnawialne źródła energii, a mieszkańcy cieszą się czystym powietrzem i 

bujną roślinnością. 

b) XX  Miejski Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych pod 

hasłem "Niewidzialna ekologia " - 145 uczestników. Uczniowie,  w nawiązaniu do 

wcześniejszych działań PEE przygotowujących uczniów,  mieli okazję zweryfikowania swojej 

wiedzy na temat postępowania człowieka wobec środowiska (łącznie z tematyką odpadową). 

Tradycyjnie konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dnia Ziemi od roku 1999r.  

Uczestnicy konkursu rozwiązywali testy sprawdzające wiedzę ekologiczną w dwóch różnych 

poziomach wiekowych.  We wszystkich etapach konkursu wzięło udział 145 uczniów.  Z czego w 

finale wzięło udział 50 uczniów z ww. szkół. 

c) XVII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ziemi pod hasłem „Polska – nasza Ojczyzna”.  Adresatami 

konkursu są uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej. Uczestnicy piszą test wiedzowy 

związany ze wszystkimi dziedzinami wiedzy dotyczącymi funkcjonowania naszej planety.  76 

uczestników – w tym 24 finalistów. 

d) XVII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo- Ekologicznej (dla klas II i III)  pt. „Przyjaciel 

Przyrody”. Konkurs jest rozgrywany na 2 poziomach, każdą szkołę reprezentuje 4 uczestników.  

Konkurs zaplanowano na 32 uczestników. Jednakże z powodu strajków dotarło  tylko 18  

uczestników - reprezentantów 5 szkół. 

e) VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej – przy współpracy z EkoCentrum Heliantus w 

Gniewie i Starostwem Powiatowym w Tczewie. Impreza była organizowana  dla  63 uczniów  z  

21 szkół – wspólny wyjazd uczestników ze wszystkich tczewskich szkół.  Razem z Tczewa wzięło 

udział  24 uczestników oraz 8 nauczycieli. 

 

 Akcje, imprezy ekologiczne 

 

a) „Sprzątanie świata 2019” - szkoły podstawowe,  mieszkańcy  – uczestnicy  4470. 
 

b) Akcja „Przygoda z przyrodą – zajęcia młodego ekologa” – ZIMOWISKO 2019  

       W  2019r. podczas zimowiska przeprowadzono następujące działania: 

 Warsztaty aktywnej edukacji ekologicznej -  pierwsza odsłona serii pt. „Ekologia dźwięku”. 

Celem przewodnim warsztatów było skierowanie uwagi młodych słuchaczy na sprawy związane 

z otaczającymi nas na co dzień dźwiękami – czyli na „pejzaż dźwiękowy”: odgłosy natury, hałas 

cywilizacyjny, umykająca cisza etc. Wymienione zagadnienia były uatrakcyjnione wspólnym 



kreowaniem dźwięków na żywo oraz muzykowaniem na prostych instrumentach.  W zajęciach 

uczestniczyło  687  dzieci. 

 Zajęcia edukacyjne  pn. „Zwierzaki, potwory i inne cudo-stwory”. Zajęcia odkryły rąbek 

tajemnicy mało znanego świata przedziwnych zwierząt. Wspólna zabawa wyłoniła  najlepszych 

"zoologów" wśród słuchaczy, a spotkanie z "małym potworem"  tych najodważniejszych. – 687 

uczestników. 

 Zajęcia  terenowe i wyjazdowe zajęciach edukacyjne  (m.in. do do Stadniny Hucułek w 

Szczerbięcinie, do stadniny w Turzu, do Pruszcza Gdańskiego, do Gdańska,  do Centrum 

Experyment w Gdyni oraz do Centrum Hevelianum) - dofinansowano udział dzieci, które 

uczestniczyły w zimowiskach w SP1, SSP2, SP5, SP7, SP8, SP10, SP11, SP12 oraz w Świetlicy 

Środowiskowej „Oaza” -  razem  724 uczestników. 

 Konkurs plastyczny pod hasłem  „EKO-przyszłość w Tczewie, magicznej krainie” –  702 

uczestników. 

 Celem akcji „Przygoda z przyrodą” jest  stworzenie warunków umożliwiających rozwój postawy 
proekologicznej u dziecka poprzez pobudzenie zainteresowań, wyobraźni i wrażliwości  
artystycznej  oraz  przyrodniczej. 

 

c) Dzień Ziemi 2019 - szkoły podstawowe 

 W  SP 12 został przeprowadzony XVII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ziemi – opisany powyżej 

w części „konkursy”. 
 

d) Ekologiczne stoiska edukacyjne na imprezach plenerowych w mieście – dla mieszkańców 

miasta – rodziców z dziećmi 

 Podczas pikniku „Majówka rodzinna” na Osiedlu Górki. Na stoisku proponowane były kreatywne 

zajęcia  o tematyce odpadowej  z nagrodami.  Dzieci samodzielnie kolorowały oraz projektowały 

swoje ekologiczne torby na zakupy dla całej rodziny.  Każda torba po zajęciach została zabrana 

przez uczestników, którzy otrzymali instrukcję utrwalenia rysunku oraz codziennego 

użytkowania. Podczas zajęć rodziny pokolorowały 53 torby.  
 

e) Akcja „Przygoda z przyrodą” – zajęcia młodego ekologa  -  PÓŁKOLONIE 2019 – Tegoroczna 

edycja akcji nawiązywała do ochrony zasobów przyrodniczych - szkoły podstawowe. 
 

W ramach zrozumienia związku przyczynowo-skutkowego: „zdrowe środowisko – zdrowy 

człowiek” oraz realizacji przez Gminę Miejską Tczew tematyki odpadowej zrealizowano: 
 

 Dla uczniów wszystkich szkół  po raz pierwszy zostały zorganizowane  warsztaty land-artu czyli 

Sztuki Ziemi pn. " Opowieści drzew" skierowane do dzieci w wieku szkolnym składały  się z 2 

części.  W pierwszej młodzi słuchacze poznawali ciekawostki z życia drzew oraz uczyli się 

rozpoznawać drzewa po  kształtach liści. W drugiej części uczestnicy wyłącznie przy pomocy 

naturalnych składników  - kamienie, szyszki, piasek itp.  Układali swoje „magiczne” drzewo. 

Działanie w obszarze Sztuki Ziemi miało  na celu pobudzenie wyobraźni  i wrażliwości młodych 

artystów. - 470 uczestników. 

 Uczestnicy półkolonii  gościli również u siebie entomologa na zajęciach pn. „Miasto w mieście, 

czyli mrówki pod chodnikiem”. Owady stanowią najliczniejsza grupę zwierząt na świecie. 

Szacuje się, że ich masa przekracza masę wszystkich innych żywych organizmów. Są wśród nich 

piękne motyle, majestatyczne chrząszcze i grające pasikoniki. Nie wolno zapomnieć o malutkich, 

bardzo pracowitych i niezwykle pożytecznych mrówkach. To doskonali architekci, a ich 

konstrukcje podziwiać można nie tylko w lesie. Pod powierzchnią miejskich chodników kryją sie 

urbanistyczne cuda skonstruowane przez hurtnice, podziemnice, czy murawki. Jaka jest ich rola 

w ekosystemach, co robią w miastach i czego możemy się od nich nauczyć? Od mrówek można 

się uczyć nie tylko kunsztu budownictwa, ale również konstruowania społeczeństwa 



doskonałego. Warsztaty odkrywały sekrety ich  podziemnego życia. Zadaniem specjalnym dla 

uczestników było  stworzenie mapy podziemnego  miasta mrówek w samym sercu miasta ludzi. 

– 352 uczestników. 
  

Tradycyjnie PEE wprowadza dzieci w świat recyklingu. Tym razem na zajęciach, poza prostymi 

materiałami recyklingowymi stosowane były łatwo dostępne: piasek, szyszki, kamienie, kora etc. Celem 

zajęć było promowanie ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, ekologicznych zachowań oraz 

nauczenie dzieci podstaw dbania o rośliny i miejskie zwierzęta.  
 

 Wyjazdowe zajęcia terenowe i edukacyjne  do:  Gdańska , Bukowca, Szpęgawska, Elbląga, 

„Zagrody Kociewskiej” w Godziszewie, stadniny w Turzu,  DinoParku w Malborku oraz  

gospodarstwa agroturystycznego „Nasza Masza” w Dalwinie. – razem  sfinansowano lub 

dofinansowano wyjazdy dla  574 uczestników. 
 

Różnorodne propozycje PEE dla uczestników półkolonii, pomimo że realizowane w 

obszarze „Zdrowy styl życia”, nawiązywały do tematyki odpadowej, ochrony wód i gleb , 

ochrony różnorodności biologicznej, ochrony środowiska. 
 

ZESTAWIENIE LICZBOWE - uczestnicy akcji i imprez ekologicznych w roku  2017, 2108, 2019. 
 

 w 2017 
roku 

w 2018 
roku 

w 2019 
roku 

„Sprzątanie świata – Polska” 4081 4520 4470 

Akcja „Przygoda z przyrodą – zajęcia młodego ekologa” –  
ZIMOWISKO : 

   

a) Zajęcia edukacyjne 718 506 687 

b) Zajęcia terenowe i wyjazdowe zajęcia edukacyjne 734 711 724 

c) Konkurs plastyczny 730 665 702 

d) Warsztaty aktywnej edukacji ekologicznej 721 624 687 

Akcja „Przygoda z przyrodą – zajęcia młodego ekologa” –  
PÓŁKOLONIE : 

   

a) Zajęcia edukacyjne 632 454 352 

b) Zajęcia terenowe i wyjazdowe zajęcia edukacyjne 648 642 574 

c) Warsztaty plenerowe i aktywna edukacja 747 941 470 

Stoiska edukacyjne (festyny, pikniki ekologiczne) 86 260 53 
 

 

 Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli 
 

W 2019 roku kontynuowano szkolenia dla koordynatorów selektywnej zbiórki. Takie spotkania 

szkoleniowe – w tym  związane z organizacją programów promujących selektywną zbiórkę 

odbywały się w lutym oraz we wrześniu.   
 

 Zajęcia w terenie, wyjazdowe warsztaty ekologiczne  
 

 W 10 wyjazdach wielodniowych w 2019 roku udział wzięło –  342  uczniów  - ze szkół 

podstawowych: SP 4, SP 8, SP 10, ZSK i SP 12. Uczniowie wyjeżdżali do Wygonina, Porzecza, 

Mikoszewa,  Gniewu, Krakowa, Zakopanego, Poznania, Biskupina. Odwiedzili również Karkonoski 

i Słowiński Park Narodowy. Miały one charakter Zielonych Szkół z ekologicznym programem 

edukacyjnym lub zwiedzania obszarów interesujących przyrodniczo. 

 Wyjazdy na warsztaty edukacyjne do Łapina, Brachlewa, Malborka, Krastud, Kościerzyny, 

Garczyna, Wygonina, Gołubia , Gniewu, Kowali  Dolnych oraz Godziszewa. -  467 uczniów z SP 7, 

SP 5, SP 8,  SP 11 oraz z Przedszkola „Chatka Puchatka”. 



 Wyjazdy grup uczniów na warsztaty do w/w placówek podczas zimowisk i półkolonii zostały 

uwzględnione w wyszczególnieniu przy zimowiskach i półkoloniach i nie są wliczone w tej sekcji. 
 

Wszystkie wyjazdy podczas trwania roku szkolnego zorganizowaliśmy dla klas o 

najlepszych wynikach w programie  odpadowym „Lider segreguje”.  
 

Uczestnicy wyjazdowych zajęć terenowych i wyjazdowych warsztatów ekologicznych  w ostatnich latach: 
 

 w 
2017 
roku 

w 
2018 
roku 

w 
2019 
roku 

Wielodniowe wyjazdy  346 296 342 

Wyjazdy jednodniowe 472 436 467 

RAZEM: 818 732 809 
 

INNE INFORMACJE 
 

Pracownia Edukacji Ekologicznej na bieżąco współpracowała z: 

 przedsiębiorstwami: ZUOS Tczew, ZUK Tczew  i innymi, 

-  z koordynatorami edukacji ekologicznej działającymi na terenie przedszkoli i  szkół, 

-  dyrektorami/wicedyrektorami  szkół i przedszkoli z terenu Tczewa, 

-  Wydziałem Edukacji UM w Tczewie 

-  kierownikami zimowisk i półkolonii w szkołach podstawowych. 
 

Dodatkowo na bieżąco była poszerzana wiedza na temat gospodarki odpadami wśród nauczycieli szkół i 

przedszkoli.  Ponadto od 2013r. prowadzimy współpracę z „EkoCentrum Heliantus” w Gniewie – w 

2019r. w zakresie współorganizacji VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej.  
 

PODSUMOWANIE: 

W 2019r. z różnych form edukacji ekologicznej oraz przeprowadzonych przez Pracownię Edukacji 

Ekologicznej programów  i akcji skorzystało  10195 osób. W tym można wymienić (w zestawieniu z 

latami poprzednimi): 

 w 2016 

roku 

w 2017 

roku 

w 2018 

roku 

w 2019 

roku 

Zajęcia stacjonarne w Tczewie (w szkołach, 

przedszkolach) 

3365 2343 1941 1760 

Warsztaty dla uczniów 1116 1468 1565 1157 

Konkursy dla uczestników indywidualnych  1154 983 917 923 

Konkursy drużynowe 24 52 49 42 

Całoroczne programy „Lider segreguje” - promujące 

selektywną zbiórkę oraz „Zielone zakupy” 

4490 4319 3636 4085 

Akcje plenerowe, stoiska edukacyjne 103 86 260 53 

Zajęcia terenowe jednodniowe 2068 1854 1789 1765 

Wyjazdy i warsztaty z edukacji ekologicznej wielodniowe 93 346 296 342 

Szkolenia koordynatorów programów odpadowych 29 26 28 29 

Spotkania informacyjne (szkolni koordynatorzy) 48 42 42 39 

  RAZEM: 10523 10195 
 

Sprzątanie świata :  4470 

RAZEM:  14 665  uczestników lub beneficjentów. 

 

Szczegółowa dokumentacja prowadzonych działań (w tym harmonogramy zajęć, potwierdzone listy, 

kopie faktur, protokoły znajdują się w dokumentacji Pracowni Edukacji Ekologicznej). 



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

 
Sumaryczne nakłady finansowe poniesione w 2019 roku na realizację programu edukacji ekologicznej  

na planowane  83.000zł, wyniosły  77.130,51 zł   w tym : 

 
 

Wytworzyła:                                                                                                            Podpisał: 
Anna Peichert                                                                                                                        
                                                                                                                                   

 

Paragraf Tytuł Plan 

w zł. 

Wykonanie 

w zł. 

Wykonanie 

w % 

4210 zakupy materiałów i wyposażenia 29.000 28.112,64 96,94 % 

4190 nagrody konkursowe 6.000 4.179,21 69,65 % 

4220 zakupy spożywcze 1000 549,66 54,97 % 

4300 zakup usług:  

/transportowych – wycieczki przyrodnicze, wyjazdy 

na warsztaty terenowe  i  do Zielonych Szkół itp.; 

zajęcia edukacyjne dla uczniów w tym uczesz. 

zimowisk i półkolonii, promocja selektywnej zbiórki 

odpadów, program „Zielone zakupy”  etc./ 

42.000 39.699,00 94,52 % 

4170 wynagrodzenia bezosobowe 

 /zajęcia edukacyjne, konkursy ekologiczne/  

5.000 4.590,00 91,80 % 

 RAZEM: 83.000 77.130,51 92,93 % 


