„Selektywna zbiórka surowców wtórnych”
Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)
Jednym z priorytetowych zadań naszej szkoły jest edukacja ekologiczna. Zbiórka surowców wtórnych
stała się już w naszej szkole tradycją. W prace na rzecz ochrony środowiska włączają się uczniowie,
ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły, mieszkańcy dzielnicy. W ramach projektu szkoła
współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Urzędem
Marszałkowskim, organizacjami odzysku baterii, makulatury.
„Śmieci mniej – Ziemi lżej” – w ramach tej akcji, organizowanej jako konkurs dla szkół i przedszkoli
miasta Opola, ósmy rok z rzędu (na osiem edycji) zajęliśmy pierwsze miejsce jako szkoła, a
indywidualnie nasi uczniowie byli laureatami.
Działania polegają na zbiórce makulatury, zużytych baterii, puszek aluminiowych, zużytych tonerów i
płyt CD. Poszczególne odpady uczniowie przynoszą do szkoły w umówionych terminach (przeciętnie
raz w miesiącu), Są one liczone, ważone, a następnie odbierane przez odpowiednie firmy czy
organizacje zajmujące się odzyskiem surowców wtórnych. Każda zbiórka jest przez nas odpowiednio
rejestrowana, tzn. posiadamy karty przekazania odpadów, faktury, wykaz ilościowy oraz listy
najaktywniejszych uczniów i klas. Pieniądze uzyskane ze zbiórki przekazujemy na dofinansowywanie
wycieczek ekologicznych (w tym roku szkolnym byliśmy w Parku Krajobrazowym „Góra Świętej
Anny”) , zakup pomocy dydaktycznych czy wsparcie akcji charytatywnych.
W tym roku szkolnym zebraliśmy 5 ton makulatury, 600 kg baterii, 200 kg puszek aluminiowych.
Raz w roku we wrześniu, w ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, organizujemy szkolny
apel, na którym podsumowujemy zbiórkę surowców za poprzedni rok szkolny, przedstawiamy dane
dotyczące zbiórki oraz nagradzamy dyplomami najaktywniejszych uczniów.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród przez Prezydenta Miasta Opola

Ostatnia zbiórka makulatury – czerwiec 2015

Podsumowanie projektu w szkole

Wycieczka ekologiczna

„Moje miasto bez elektrośmieci”- Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które
po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki , pralki, komputera, świetlówki czy innego
urządzenia elektronicznego, przenikają do gleby. Nieodpowiednie postępowanie z
elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i
zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest
oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one oddane
procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione. Już drugi
rok szkolny uczestniczymy w tym projekcie. Zorganizowaliśmy dwie zbiórki zużytego sprzętu.
Dwie tony elektrośmieci oddaliśmy do recyklingu (razem z rokiem ubiegłym 7 ton). W zamian
za to otrzymaliśmy specjalne kupony, które możemy wymieniać na pomoce szkolne i
nagrody dla uczniów.

Zbiórka elektrośmieci – listopad 2014

Uczniowie nie tylko zbierają i segregują odpady, ale również starają się je powtórnie wykorzystać:
projektowanie i wykonanie kostiumów teatralnych oraz ich pokaz przed szerszą publicznością

Rezultaty z podjętych działań:
Dzięki realizowanemu w szkole projektowi uczniowie:
- potrafią przedstawić konsekwencje braku segregacji odpadów,
- posiadają szeroką wiedzę z zakresu recyklingu,
- nabywają właściwych nawyków dotyczących postępowania z opadami,
- potrafią wykorzystywać powtórnie odpady, np. w pracach plastyczno-technicznych,
- są szczególnie uwrażliwieni na działania zmierzające do ochrony przyrody,
- osiągają sukcesy w konkursach ekologicznych i przyrodniczych,
- rozwijają umiejętności pracy w zespole oraz znają konsekwencje współodpowiedzialności za podjęte
działania przy realizacji projektu,
- pozyskują pomoce dydaktyczne dla szkoły.

