
Miejscowość:  Łobudzice., dnia  11.04.2014 r. 
 

 

 

........................................................ 
 Pieczątka Placówki/instytucji        

SPRAWOZDANIE 

 
z realizacji zadania pod nazwą  

 

DZIEŃ ZIEMI 

 1. Nazwa placówki/instytucji: Gimnazjum im. J. Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi 

 

 1. Czas realizacji (łącznie): 07.04.2014r. - 11.04.2014r. 

 

 2. Liczba uczestników (łącznie): 90 

 

 3. Konkursy: (liczba łączna): 1 

 Szkolny Konkurs Wiedzowy: ,, Ziemia- planeta, na której żyjesz" - dofinansowany ze środków 

budżetu Powiatu Bełchatowskiego  z przeznaczeniem  na realizację zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

 

Załączam (do każdego): 

listy uczestników, protokoły z posiedzenia komisji, protokoły odbioru nagród  

 

 4. Pozostałe działania  (łączna liczba): 2 

 Warsztaty edukacyjne; 

 Wyjazd edukacyjny do KWB w Bełchatowie - dofinansowany ze środków budżetu Powiatu 

Bełchatowskiego  z przeznaczeniem  na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska                                      

i gospodarki wodnej. 

 

 5. Tematyka i opis działań – załączam, nie załączam *(niepotrzebne skreślić) 

 

 

 
 Opracował(a):        Zatwierdził(a):(dyrektor) 

 
 
.................................................................................    

 Podpis czytelny/ imię i nazwisko      
  
        ................................................................................. 

          Pieczęć i podpis 



 

Załącznik do Sprawozdania z dnia 11.04.2014 r. 

 

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach 

  

 Tematyka działań/konkursów:  

           Realizacja zadania DZIEŃ ZIEMI  odbyła się w terminie od 07.04.2014r. do 11.04.2014r.                    

W ramach obchodów DNIA  ZIEMI  zostały przeprowadzone  warsztaty edukacyjne dla uczniów, 

konkurs wiedzowy  oraz   zorganizowano wyjazd do KWB w Bełchatowie. Warsztaty edukacyjne miały 

na celu przybliżenie uczniom historii naszej planety, zwrócenie  uwagi na zagrożenia wynikające                             

z działalności człowieka, dały również możliwość rozwijania zdolności plastycznych uczniów oraz 

monitorowanie zmian stanu środowiska zachodzących  w najbliższej okolicy szkoły. 

Pozostałe działania - konkurs wiedzowy  i wyjazd do KWB w Bełchatowie zostały dofinansowane                  

ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego  z przeznaczeniem  na realizację zadań z zakresu 

ochrony środowiska   i gospodarki wodnej. 

 

 Krótki opis realizacji  zadania 

 

          W ramach realizacji zadania DZIEŃ ZIEMI odbył  się Szkolny Konkurs Wiedzowy                                                         

pod hasłem: ,, Ziemia - planeta, na której żyjesz", który został  dofinansowany ze środków budżetu Powiatu 

Bełchatowskiego z przeznaczeniem  na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska   i gospodarki wodnej. 

Uzyskane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursu. W konkursie wzięło 

udział 10 przedstawicieli   klas III gimnazjum wybranych z poszczególnych klas. Konkurs został przeprowadzony 

według formuły teleturnieju ,,1 z 10” i  składał   się  z  trzech etapów. Głównym jego celem  było wykształcenie 

wśród młodzieży gimnazjalnej aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska oraz dostrzeganie 

negatywnych zmian w środowisku naturalnym jak również  podejmowanie środków zaradczych w celu 

zapobiegania nim. 

 

 

 

 

 Opracował(a):        Zatwierdził(a): 

 
.................................................................................    
 Podpis czytelny/ imię i nazwisko  

        ................................................................................. 
          Pieczęć i podpis 

 

 

 



 


