
Dni Ziemi 2016 – wybrane imprezy w gminnych placówkach oświatowych 
Lp.  Nazwa placówki  

nazwisko dyrektora 
        adres data 

20.04 21.04 22.04 25.04 
1. Przedszkole Publiczne  nr 5     

Barbara  Pronobis 
ul.  Jasna  4   -uroczystośd ogólno-przedszkolna 

pod hasłem ”Żyj z przyrodą w 
zgodzie” oraz spotkanie z leśnikiem   
z Nadleśnictwa Ostrowiec 
Świętokrzyski 
- happening po osiedlu Ludwików      
z kolorowymi hasłami ekologicznymi 
–dzieci i rodziców 

  

2. Przedszkole Publiczne  nr 7    
Anna Kuligowska 

os. Słoneczne 28 -gazetka informacyjna dla rodziców 
pod hasłem ,, Palący temat – niska 
emisja”   

 

  -maraton recyklingu –  
podsumowanie międzygrupowego 
konkursu zbiórki surowców 
wtórnych na terenie przedszkola: 
makulatury, baterii, puszek 
aluminiowych, nakrętek: poprawa 
stanu środowiska – mniej odpadów 
trafiających na wysypisko 
-prezentacja multimedialna na 
temat „Palący temat – niska emisja” 

3. Przedszkole Publiczne  nr 11    
Danuta  Kapsa 

ul. Wspólna 20 Konkurs plastyczny „Ziemia nasza 
planeta” 

Happening – marsz zielonych dla 
Ziemi 

  

4. Przedszkole Publiczne  nr 12   
 Marzena  Wójcik 

os. Słoneczne 5 Przedszkolny Dzieo Oszczędzania 
Energii 

Pogadanki/zajęcia dotyczące 
ochrony środowiska 

  ,,Śmieci mniej- Ziemi lżej” i będą 
połączone z Dniem Recyklingu – cykl 
imprez edukacyjnych 

5. Przedszkole Publiczne  nr 15    
Grażyna Borkowska  

os. Ogrody 27 Wystawa plastyczna pod hasłem 
„Ziemia naszym przyjacielem” 

  Udział dzieci w akcji sprzątania 
najbliższej okolicy przedszkola pod 
hasłem „Osiedle naszym drugim 
domem” 

6. Przedszkole Publiczne  nr 16    
Katarzyna Dryjas 

os. Pułanki 6 Zajęcia w grupach z udziałem 
chętnych rodziców. Wykonanie         
z surowców wtórnych elementów 
strojów na „Paradę śmieciową”, 
przygotowanie ulotek i haseł 
ekologicznych. 

 

 „Parada śmieciowa”- happening  
uliczkami os. Pułanki z udziałem 
rodziców, rozdawanie ulotek, 
prezentowanie haseł, dyskoteka 
ekologiczna na ogrodzie, lub w razie 
deszczu prezentacja piosenki Eko na 
Sali gimnastycznej 

 

7. Przedszkole Publiczne  nr 19   
 Aneta Stachurska 

os. Ogrody 20  XIII Ekologiczny Happening „Pochód 
zielonych” 
(wszystkie przedszkola  
+ PSP 5) 
-Teatrzyk ekologiczny pt. 
„Przyjaciele przyrody” 

  



-wystawa plakatów  o tematyce 
ekologicznej dotycząca tegorocznych 
obchodów  Święta Ziemi(przed 
budynkiem przedszkola) 

8. Przedszkole Publiczne  nr 21    
Salomea  Broda 

os. Stawki 43 Akcja ekologiczna ; „Bratki i inne 
kwiatki na przedszkolne rabatki”- 
ukwiecanie otoczenia 
przedszkolnego z udziałem dzieci        
i rodziców  

 II Przedszkolny Festiwal Recyklingu 
(wszystkie przedszkola) 
Miejsce: ODS Malwa 

 

9. Szkoła Podstawowa nr 1       
Jadwiga Dadia 

ul. Trzeciaków 35   -uroczysty apel z okazji Dnia Ziemi 
-happening – ulicami osiedla, 
- konkurs na plakat „Odpady a nasza 
planeta”, 
- konkurs „Śmieciomoda” 

 

10. Szkoła Podstawowa nr 3       
Mariusz Szczerbioski 

ul. Niska 9   apel, konkurs plastyczny „Recykling 
w oczach dzieci”, konkurs wiedzy      
o ziemi 

 

11. Szkoła Podstawowa nr 4       
Anna Agatowska 

ul. Polna 56    Szkolny dzieo recyklingu – cykl 
imprez edukacyjnych 

12. Szkoła Podstawowa nr 7       
Rozalia  Machnicka 

ul. Akademicka 20   -kl. 1 -3  realizują temat „Segregacja 
odpadów” według inwencji 
nauczyciela z wykorzystaniem 
ciekawych pomocy i (o ile to 
możliwe) multimediów i zasobów 
interaktywnych (filmy, gry, 
prezentacje). 
-w wyznaczonym przez nauczyciela 
terminie klasy 4 -6 na lekcji przyrody 
lub techniki realizują temat 
„Segregacja odpadów” według 
inwencji nauczyciela z 
wykorzystaniem ciekawych pomocy   
i (o ile to możliwe) multimediów i 
zasobów interaktywnych (filmy, gry, 
prezentacje), 
-Dzieo Ziemi –wystawa plakatów 
poświęcona gospodarce odpadami 

 

13. Szkoła Podstawowa nr 9   
Anna Kunat 

ul. Niewiadoma 19 -zorganizowanie wystawy 
pokonkursowej pt. „Coś z niczego”. 

konkurs wiedzy ekologicznej dla klas 
I-III. 

 

-inscenizacja pt. „Ratujmy Ziemię” 
dla uczniów klas I-VI i oddziałów 
przedszkolnych, rozstrzygnięcie 
konkursu i wręczenie nagród 

 

14. Szkoła Podstawowa nr 10     
 Anna Stojek 

ul. Rzeczki 18   -prezentacja multimedialna „ 
Wędrujący komin” 
-przedstawienie edukacyjne pt.: „Jak 

 



uratowad las” w wykonaniu 
szkolnego teatrzyku „Jagódki” 
-sprzątanie terenu wokół placu 
szkolnego 
-spotkanie edukacyjne w świetlicy 
szkolnej z Panią Magdaleną 
Batugowską – pracownikiem 
Nadleśnictwa Ostrowiec 
Świętokrzyski, na temat: „Las – 
zielone płuca miasta” 

15. 
 

Zespół Szkół Publicznych nr 2 : 
PSP nr 14,  
PG nr 4Katarzyna Goworek 

os. Stawki 35   PG4: 
-wystawa prac plastycznych pt.: 
Bądź przyjacielem Ziemi - chroo 
zagrożone gatunki. 
- Wystawa klasowych eko-zabawek 
wykonanych z odpadów, 
- prezentacja wykonanego przez 
uczniów " Eko-filmu" 

PSP14: 25-27.04 
-apel dla uczniów klas IV - VI  - 
Inscenizacja ekologiczna pt. „Sprawa 
dla ekologa" 
-pokaz mody ekologicznej  dla klas    
I -III ,,Ekokreacje”  
-konkurs wiedzy ekologicznej dla 
klas VI ,,My i nasze środowisko" 
-konkurs wiedzy ekologicznej dla 
klas III 

16. Zespół Szkół i Placówek 
Publicznych nr 3 
PSP nr 5, MOGiK, Wojciech Serwin 

os. Ogrody 20    -dydaktyczne zajęcia ekologiczne      
w świetlicy szkolnej. 
-konkurs plastyczny „Nie śmiecimy – 
segregujemy-odzyskujemy”.  
wystawa pokonkursowa, 
-uroczystośd szkolna z okazji „Dnia 
Ziemi” z pokazem mody ekologicznej 

17. Publiczne Gimnazjum nr 1    
Renata Olszaoska 

ul. Sienkiewicza 69 -pogadanki na temat segregacji 
odpadów na terenie Gminy 
Ostrowiec Św.  
-konkursy ekologiczne 

   

18. Publiczne Gimnazjum nr 3    
Grażyna Ukleja 

os. Słoneczne 37 11.04 
-konkurs dla klas III na prezentacje 
multimedialną pt. „Moje rady na 
odpady” 
-konkurs plastyczny na 
„EKOPLAKAT” dla klas 1-3 

   



19. Publiczne Gimnazjum nr 5    
 Roman Kowalski 

ul. Sandomierska 
26A 

  -konkurs na plakat „ Chroomy naszą 
planetę” – wystawa prac 
wykonanych przez uczniów naszej 
szkoły- 22.04.2016r. 
-konkurs na „Najciekawsze 
ekologiczne przebranie”, 
-wykonanie prac z odpadów pt.            
„ Ze starego zrób coś nowego” 

 

 

 

 

 

 


