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Metodologia Siedmiu Kroków
Krok pierwszy

Powołanie Eko-Komitetu
• Grupie roboczej do spraw certyfikatu Zielona

Flaga przewodniczył Dyrektor Szkoły. Ze strony 
dorosłych  w prace grupy roboczej zaangażowała 
się koordynator szkolna ds. Zielonej Flagi, 
przewodnicząca koła przyrodniczego, opiekun 
Ligi Ochrony Przyrody i kierownik 
administracyjny.

• Spośród uczniów zostało wybranych pięcioro 
przedstawicieli z klas 3- 8.



• Ochrona bioróżnorodności
Wizyta w stadninie koni klasa pierwsza



Krok drugi
Przeprowadzenie audytu ekologicznego

• Audyt początkowy przeprowadzili uczniowie klas 4-8 w 
lutym 2022 r.

• Wyniki były przedstawione na tablicy Eko-Szkół, która 
znajduje się na korytarzu.

• Audyt końcowy wykonali uczniowie dwóch poziomów 
edukacyjnych: jeden wykonali trzecioklasiści, a drugi
uczniowie z klas 4- 8. Wyniki znajdują się w zakładce 
JESTEŚMY EKO na stronie internetowej szkoły.



Krok trzeci
Opracowanie planu działań i jego realizacja

• We wrześniu 2021 r. Rada Pedagogiczna 
wzorem ubiegłych kilkunastu lat 
zatwierdziła Plan Działań Ekologicznych 
Szkoły. Oparty był na metodologii siedmiu 
kroków. W poszczególnych miesiącach był 
on realizowany. Przekazaliśmy go Fundacji 
dla Edukacji Ekologicznej.



o
Klasy sadziły na parapetach rzeżuchę, szczypiorek, 
kiełki rzodkiewki. Uczniowie zjadali je na drugie 
śniadanie. Na zdjęciu rośliny posadzone na kole 
przyrodniczym.



Krok czwarty
Kontrola i ocena prowadzonych działań

• Monitorowanie prowadzonych działań było
wykonywane na bieżąco.

• Grupa robocza spotykała się co najmniej raz w
miesiącu. Działania grupy spotkały się z 
życzliwością i pomocą ze strony wszystkich 
podmiotów szkoły uczniów i dorosłych.

• Sprawozdania w realizacji planu przekazane były 
Dyrektorowi Szkoły pod koniec pierwszego i 
drugiego półrocza.



Projekt „Ochrona bioróżnorodności”
w rezultacie odbyły się lekcje, warsztaty, wycieczki, 
wystawy, gazetki, prace plastyczne, pokazy filmów, 



Krok szósty
Bieżąca promocja i współpraca z partnerami: 

• 1. Fundacją dla Edukacji Ekologicznej.
• 2. Polskim Komitetem ds. UNESCO.
• 3. Ogrodem Botanicznym PAN w Powsinie

w tym z Instytutem Zachowania Różnorodności Biologicznej. 
Zrealizowano warsztaty i wycieczki.

• 4. Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym przy 
realizacji warsztatów dla uczniów.

• 5. Promocja działań na stronie internetowej szkoły: spraszyn.pl, 
sprawozdania z warsztatów, wycieczek, zakładka JESTEŚMY EKO, 
gazeta POKOJOWA EKOSZKOŁA, info@raszyn.pl





Rezultaty projektu 
„Sadzimy Krzewy” 

• Efektem rzeczowym jest 47 posadzonych 
krzewów, głównie kwitnących. Wszystkie rosną, 
są zadbane, niektóre kwitły w maju i czerwcu.

• Zostały posadzone w kilku alejkach, w ostatnim 
tygodniu kwietnia 2022 r.

• Teraz w szkole rośnie ponad 100 krzewów.
• Uczniowie i dorośli korzystają z wykonanej kilka

lat temu planszy „Krzewy naszej szkoły”.





Tematyka Raszyńskiego Forum Ekologicznego,
które odbyło się w dniach 14-20.06.202 r. 

• 1. Ochrona bioróżnorodności. Dekada przywracania 
ekosystemów ONZ 2021- 2030.

• 2. Zatwierdzenie Dekalogu Ekologicznego Ucznia.
• 3. Prawa zwierząt.
• 4. Podsumowanie działalności ekologicznej szkoły w roku 

szkolnym 2021/2022.
• 5. Rok 2022 Międzynarodowym Rokiem Szkła ONZ.
• 6. Podjęcie działań chroniących klimat.
• 7. Budowanie trwałego pokoju na świecie.



Krok siódmy
Opracowanie Eko-Kodeksu

• Eko-Kodeks został opracowany na podstawie
zdobytych doświadczeń i zatwierdzony w
czerwcu, wzorem ubiegłych kilkunastu lat.

• Propozycje eko-kodeksu uczniowie nadsyłali od 
grudnia 2021 r. poprzez aplikację TEAMS lub w 
trakcie lekcji o tematyce ekologicznej.

• Eko-Kodeks przesłany jest do Organizatora.





Krok piąty
Działania realizowane w szkole były na bieżąco 

zintegrowane z programem nauczania







Obserwacja bocianów białych 

W okresie od marca do końca roku szkolnego codziennie za 
pośrednictwem serwisu you.tube.pl prowadziliśmy ciekawe 

obserwacje gniazda bocianów. Uczniowie zapoznali się z rozwojem 
bocianów od momentu wysiadywania jaj przez rodziców, następnie 

wyklucia, aż do przygotowań do nauki latania.

Konkurs Przyrodniczo- Matematyczny

Kilkudziesięciu uczniów uczestniczyło w majowym szkolnym 
konkursie. Dziewczęta i chłopcy z ponad 20 klas wykazali się wiedzą 

na temat środowisk, w jakich żyją zwierzęta i znajomością 
zachowań dzieci zwierząt- ssaków. Potrafili wskazać różnice 

pomiędzy pogodą i klimatem. 



Wycieczki klasowe do Rezerwatu Stawy Raszyńskie

Wycieczki klasowe do Rezerwatu 
Stawy Raszyńskie organizowane są 
co roku.

Czapla biała to największa czapla 
Europy.

Razem z czaplą siwą widzieliśmy je
podczas wycieczki z kl. czwartą do 

Rezerwatu Stawy Raszyńskie w 
październiku 2021. r. 

Obserwowaliśmy  też stada: łabędzi, 
kaczek krzyżówek, mew.



Dziękujemy za uwagę


