
Sprawozdanie z Dnia Recyklingu i Profilaktyki 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 

 

     Dnia 31.05.2019r w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Osieku odbył się Dzień Recyklingu, Profilaktyki pod hasłem: „Podajmy dłoń 
rodzinie”. 
          Dzień Recyklingu zorganizowany został w ramach  Programu „Pracownia edukacyjna 
w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.                    
       Odbyło się wiele działań w których uczestniczyła cała społeczność szkolna: 
1) zajęcia ekologiczne z wychowawcą, wykonywanie  rysunków ekologicznych kredą na 
chodniku przed szkołą 
2)  warsztaty żywieniowe - wykonywanie i degustacja zdrowych kanapek i sałatek 
3) projekcje filmów ekologicznych „Czysta energia”, „ Od odpadów do nowych produktów”,   
„Rok w puszczy”                
4) prezentacja procesu recyklingu z wykorzystaniem plansz edukacyjnych „Cykl życia  
metalu”,  „Cykl życia plastiku”  
5) prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów „Drugie życie odpadów – recykling”, 
„Polskie Parki Narodowe”, „Zasoby Ziemi - źródła odnawialne                                                              
i nieodnawialne” 
6) prezentacja projektów edukacyjnych „Krajobrazy świata”, „ Krajobrazy Polski”. 
7) pogadanka przedstawicieli Nadleśnictwa Staszów wraz z prezentacją filmu na temat 
     „ Funkcje i ochrona lasu ”. 
8) lekcja otwarta dla uczniów klas młodszych, rodziców, nauczycieli i Dyrekcji Szkoły  
     - zaprezentowanie przez uczniów klas VIII pomocy dydaktycznych i sprzętu do badania 
       czystości gleby, wody, powietrza, sprzętu do obserwacji leśnych 
     - wykonanie pod nadzorem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych pokazowych 
       doświadczeń: określanie odczynu ph wody, gleby, twardości wody, badanie obecności 
       pyłów w powietrzu, ocena czystości powietrza na podstawie skali porostowej, wpływ 
       zasolenia na rozwój roślin, filtracja wody zanieczyszczonej, zdolność filtracyjna gleb 
     - obserwacje porostów i owadów z wykorzystaniem mikroskopu ręcznego 
       oraz mikroskopu stereoskopowego.   
      - prezentacja multimedialna -wyniki badań i obserwacji stanu czystości powietrza, wody 
        i gleby otoczenia szkoły i lasu  (temperatury powietrza, wilgotności powietrza i gleby,  
        natężenia hałasu, nasłonecznienia, zawartości  ozonu w powietrzu, prędkości wiatru, 
        ph wody i gleby) przeprowadzonych w Osieku i w Leśnictwie Czernica za pomocą 
        wielofunkcyjnych przyrządów pomiarowych i otrzymanych zestawów 
     - zaprezentowanie modeli/zestawów demonstracyjnych: energia wiatru, energia termalna, 
       uzyskiwanie energii elektrycznej z wody morskiej, turbiny wodnej, do skupiania energii 
       słonecznej, pojazd z napędem wodorowym, zawartość smoły w papierosie. 
  9)  tematyczna gazetka ścienna                          
               Dzień ten był także podsumowaniem wszelkich działań profilaktycznych 
       zrealizowanych w bieżącym roku szkolnym.  



W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: 
1) przedstawiciele z Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – Filia w Połańcu                 
- zajęcia na temat „Rola rodziny w życiu dziecka”  
2) przedstawiciel Sądu Rejonowego w Staszowie na temat „Czym jest mediacja i jaka jest 
rola mediatora?”  
3) przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie - prelekcja na temat 
„Bezpieczeństwa przeciwpożarowego” oraz pokaz 
4) przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej – prelekcja na temat „OPS jako instytucja 
wspomagająca rodziny w rozwiązywaniu problemów społecznych”.   
5) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku – 
prelekcja na temat „GKPiRPA jako instytucja wspomagająca rodziny w rozwiązywaniu 
problemów społecznych”  
6) przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie „Jak PCPR pomaga 
rodzinie?”.   
    Podsumowaniem tego Dnia był Happening promujący ekologiczny styl życia z udziałem 
uczniów, rodziców, nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i społeczności lokalnej. Wszyscy 
przemaszerowali ulicami Osieka, prezentując plakaty lub transparenty z hasłami 
ekologicznymi dotyczącymi recyklingu oraz hasłami Świętokrzyskich Dni Profilaktyki 
„Podajmy dłoń rodzinie”, skandując głośno hasła. Każda klasa prezentowała się w 
określonym kolorze koszulek (żółty, niebieski, biały, czerwony, czarny), klasy niosły I-III 
kolorowe baloniki w kolorach koszulek. W centrum Osieka Pani dyrektor Zespołu Szkół                 
– Małgorzata Kunowska powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców oraz 
społeczność lokalną, nawiązując do Dnia Recyklingu i Profilaktyki. Następnie uczniowie 
klasy VIII wygłosili prelekcję dotyczącą procesu recyklingu i zachowań ekologicznych 
każdego człowieka. Każda klasa zaprezentowała plakat lub transparent z hasłem dotyczącym 
recyklingu, który wykonała w ramach „Konkursu na plakat lub transparent z hasłem 
ekologicznym dotyczącym recyklingu”. Zwycięzcą konkursu została klas IIA.  
Zaprezentowane zostały również plakaty z hasłami „Podajmy dłoń rodzinie”.  
Z okazji tego święta przeprowadzony został także Konkurs wiedzy „Drzewa i krzewy Polski”. 
Zwycięzcą został Kacper Król –kl. VIb, II miejsce – Patryk Gawłowicz – kl. VIa,                            
III –miejsce Julia Dziwosz –kl. Vc. Pani dyrektor w obecności nauczyciela biologii                           
– wręczyła dyplomy i nagrody książkowe, słodki poczęstunek zwycięzcom.  
     Na zakończenia dnia odbyły się rozgrywki sportowe pod hasłem „Sport to zdrowie”.  

   Koordynatorzy: Anna Bojarska,  Joanna Jur, Alina Sławińska-Kanach,  
       Irena Marta Kicińska, Mieczysława Misiak, Grażyna Łosin, Bożena Skoczewska                            

 


