
 
 
 

 
 
 

POKOJOWA EKOSZKOŁA NR 11 
 

Podsumowanie działalności szkoły w roku szkolnym 
2020/2021 

  
Szkolna grupa ekologiczna koordynatorem programu 7 kroków Ekoszkół 

Szkolna grupa ekologiczna rozpoczęła działalność we wrześniu 2020 r. 
Grupę stanowią uczennice i uczniowie z klas 4-8. Grupa ekologiczna zebrała 
propozycje haseł do Kodeksu Ekologicznego Ucznia w klasach 2-8. 
Opiekowała się roślinami na terenie szkoły w okresie jesiennym i po 
powrocie z nauki zdalnej. Prowadziła monitoring czystości powietrza w dni 
nauki szkolnej we wrześniu i w październiku. Grupa ekologiczna 
przeprowadziła ocenę środowiskową szkoły w dniu 22 czerwca 2021 r. 
Działała szkolna Liga Ochrony Przyrody. Zrealizowaliśmy Plan Działań 
Ekologicznych Szkoły. Dzieci wykonały karmniki dla ptaków i dokarmiały je. 
Zrobiły domki dla owadów. Pomogły zimą zwierzętom ze schroniska „Na 
Paluchu” - przyniosły koce i karmę dla psów i kotów.  W naszej szkole nie 
ma dzwonków. Jest to element szkolnej strategii walki z hałasem. 
 

XII Raszyńskie Forum Ekologiczne 
 

 Zostało zrealizowane w dniach 11- 24 czerwca 2021 r. Uczestniczyli 
w nim uczennice i uczniowie z klas 2-6. Omówiliśmy zagadnienia związane 
ze szczepieniami przeciw koronawirusowi COVID-19 i kleszczom, 
zatwierdziliśmy Dekalog Ekologiczny Ucznia. Rozmawialiśmy o tym, w jaki 
sposób chronić się przed hałasem, plastikiem. 100 lat ochrony środowiska 
w Polsce, ochrona bioróżnorodności, ekosystemów, klimatu to kolejne 
ważne tematy, poruszane na forum. 
 

Kodeks Ekologiczny Ucznia na rok szkolny 2020/ 2021 
 

1. Przestrzegaj obostrzeń związanych z pandemią. Zaszczep się przeciw 
koronawirusowi COVID-19. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze! 



2. Odżywiaj się zgodnie z piramidą zdrowia. Spożywaj dużo warzyw i 
owoców. 
3. Bądź odpowiedzialnym konsumentem: planuj rozsądnie zakupy. Dbaj o 
ekologiczne, wielorazowe torby na zakupy. Kupuj ubrania z naturalnych 
włókien. 
4. Prowadź aktywny tryb życia. Z samochodu przesiądź się na rolki, 
hulajnogę, rower, aby było zdrowiej. 
5. Walcz z hałasem w Twoim otoczeniu. 
6. Dbaj o czyste powietrze wokół nas, przeciwdziałaj smogowi. 
7. Przekaż do punktów zbiorki makulaturę, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, korki, zużyte baterie i akumulatorki, telefony, ogranicz ilość 
używanego plastiku. 
8. Przestrzegaj praw zwierząt. Dokarmiaj zimą ptaki.  
    Pomóż zwierzętom w schronisku. 
9. Używanie papierosów, alkoholu przez osoby do 18 lat jest zabronione 
prawem, a dopalaczy i narkotyków nie wolno stosować przez całe życie. 
10. szanuj przyrodę, wodę i energię elektryczną. 
 

Krzew dla szkoły 
 

25 czerwca klasa 8 D podarowała szkole krzew spiraea japonica. 
Dziękujemy za piękną pamiątkę. 

 
 
 

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 
 

W tym roku Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji obchodzony 
był w dniach 5-11 X 2020 r. pod hasłem „Dysleksja inspiruje do 
(nie)zwykłych działań”. Światowy Dzień Dysleksji ustanowiony jest 8 X, 
strona w Internecie www.#dysleksjaday. W I półroczu zostały 
przeprowadzone 2 konkursy szkolne dla uczniów z dysleksją, 
uczęszczających na zajęcia terapii pedagogicznej: w klasach 4-8: „Konkurs 
Pięknego Czytania” i „Konkurs Ortograficzny”. 
 W XI szkolnym konkursie „Jestem Mistrzem Kaligrafii” uczestniczyli 
uczniowie z klas 2- 8. Przeprowadziliśmy go stacjonarnie w marcu, w 
klasach 2 i 3, a w czerwcu w klasach 4-8. 



  W szkolnym konkursie Techniki Czytania bez Zgadywania 
uczestniczyli drugoklasiści. Dzieci przeczytały tekst o misiach koala, które 
znalazły się na dyplomach dla uczestników.  
Przez siedem miesięcy uczniowie klas 4-8 uczyli się zdalnie. Łączyliśmy się 
w aplikacji TEAMS na zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne.  Zebrania Rady 
Pedagogicznej i z rodzicami także odbywały się on-line. 
Poniżej laureaci i uczestnicy konkursów z kl. 2 E i 7 D.  

 
Wycieczki klasowe 

Z powodu pandemii, w tym roku szkolnym, odbyło się znacznie mniej 
wyjazdów niż w latach ubiegłych. Na zielonej szkole, na Mazurach, były w 
czerwcu klasy 7 A, 6 D i 5 D.  

 



 
 

Mistrzowie sportu 
Oliwier z kl. 8 B jest mistrzem Polski, otrzymał złoty medal na 
ogólnopolskich mistrzostwach sportów halowych w październiku 2020 r. 
Juliusz z kl. 7 A w czerwcu zdobył tytuł wicemistrza Polski. Obydwaj 
uprawiają taekwondo olimpijskie. Lena jest dżudoczką, na zawodach w 
Raszynie zdobyła dwa medale. Gratulujemy serdecznie!  

 
Oliwier z kl. 8 B mistrzem Polski w taekwondo olimpijskim 



 
Juliusz z kl. 7 A wicemistrzem Polski w taekwondo olimpijskim. 

Na zdjęciu jest pierwszy z lewej. 
 
 

 
Lena zdobyła dwa medale w dżudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rowerowy maj i karta rowerowa 
Uczennice i uczniowie jak co roku chętnie uczestniczyli w akcji „Rowerowy 
Maj”. Chociaż nauka odbywała się zdalnie i hybrydowo, to przysyłali zdjęcia. 
Egzamin na kartę rowerową odbywa się w szkole bezpłatnie, od ponad 20 
lat. Po przygotowaniu i zdaniu części teoretycznej, chętni z powodzeniem 
przystąpili do egzaminu praktycznego. 

 

 
 

 
Program Szkół Stowarzyszonych UNESCO 

W realizację programu zaangażowani byli uczniowie z klas 2-8. Na zajęciach 
wychowawczych i edukacji dla bezpieczeństwa omawiane były zagadnienia 
związane z Międzynarodowym Dniem Ograniczania Skutków Katastrof. W 
lutym, marcu i kwietniu zajmowaliśmy się zdrowiem psychicznym, 



rozmawialiśmy o rozpoznawaniu objawów i leczeniu depresji u dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Obchodziliśmy Światowy Dzień Filozofii. Uczyliśmy 
się w jaki sposób chronić zdrowie i klimat. Klasy 5 C, 6 B, 7 E,7 G i 8 A 
uczestniczyły w akcji „Podaruj wiersz”, organizowanej przez Fundację im. 
Z. Herberta. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Wielkiej Brytanii. 
Skontaktowały nas panie koordynatorki sieci Szkół Stowarzyszonych 
UNESCO z Polski i Wielkiej Brytanii- panie M. Herbich i A. Beatty. 

 
25 pożegnaliśmy absolwentów klas ósmych, z którymi wykonywaliśmy 
zadania wychowania dla pokoju Szkół Stowarzyszonych UNESCO. 

Samorząd Uczniowski inicjatorem i koordynatorem wielu akcji 
 

 Dziękujemy bardzo Samorządowi Uczniowskiemu i paniom 
Opiekunkom za sprawne przeprowadzenie wielu akcji szkolnych, 
związanych na przykład z prawami dziecka, czy „Podwórkiem Nivea”. Na 
podwórko głosujemy codziennie do 15 lipca 2021 r.

  



 
 

 
 
 
 

 
 


