
                                                             

 

 

 

 

 

 

W tym roku mówimy głośno i wyraźnie: wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze! Te 

porzucone przez człowieka w naturze i te posprzątane przez człowieka.  

Innych na naszej Planecie nie ma !!! 

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie 
śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny 

wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: 
młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania 

propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w 
miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.  Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: 
zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, 

piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - 
Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla 

placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na 
realizację wolontariatu. 

Źródło informacji https://www.naszaziemia.pl/programy/ssp/ 

 

16 września 2022 
 

Plan zajęć: 
 

Klasy I-III oraz świetlica– zajęcia wg planu  

 Wychowawcy klas przygotowują własny scenariusz zajęć ekologicznych pod hasłem  "Wszystkie śmieci są 
nasze " 
 

Klasy  IV- VI   
4 pierwsze lekcje wg planu – do godz. 11.30, a następnie od godz.12.00  do 

13.30 sprzątanie terenu na obrzeżach  lasu, wzdłuż poniżej podanych ulic : 
 

 



Przydział rejonów do sprzątania dla poszczególnych klas 
oraz nauczycieli czuwających nad bezpieczeństwem uczniów 

podczas akcji: 
 

KLASY IV a, IV b,  -- p. M. Pachuta, p. L. Lachowicz 
las 10m w głąb od ul. Działyńczyków wzdłuż ul. Grzybowej 
 
KLASY V a, V b -  p. D. Iwański, p. T.  Wojcieszko, p.M. Gierszewski 
las 10m w głąb od boiska Wembley  wzdłuż  ul. Działyńczyków 
 
KLASY VI a, VI b - p. E. Łoda- Chabros, p. M. Remiszewska, p. U. Mroczek 
- las 10m w głąb od boiska Wembley  wzdłuż  ul. Działyńczyków do ul. Bellony 
 

Klasy  VII- VIII   
5 pierwszych lekcji wg planu – do godz. 12.35 , a następnie od godz.13.00  do 

14.30 sprzątanie terenu na obrzeżach  lasu, wzdłuż poniżej podanych ulic : 
 
KLASY VII b-,p. M.Wertejuk, p. J. Żmijewski, p. M. Czyżewski 
las 10m w głąb od ul. Zygmunta III wzdłuż ul.Płatnerskiej do ul. Działyńczyków 
 
KLASY VIII a VIII b VIII c – p. M.Piotrowicz, p. M.Łubik, p. M. Mularska –Pawlak, p. M. Kośla, p. J. Chylicka, 
p. M. Saar 
- las 10m w głąb od  ul. Działyńczyków wzdłuż ul. Płatnerskiej do ul. Korkowej 

 
 

Po zakończeniu akcji powrót  klas do szkoły - krótkie podsumowanie akcji przez 
wychowawców  ☺ 

 
W tym dniu  obiad  wg obowiązkowego harmonogramu  

 

UCZNIOWIE : 
- PRZYCHODZĄ UBRANI W KOLORACH  ZIEMI  

- SPRZATAJĄ RAZEM ZE SWOIMI OPIEKUNAMI,                                                                    
-POSIADAJĄ WŁASNE RĘKAWICZKI  

- NIE PRZYNOSZĄ OSTRYCH NARZĘDZI DO ZBIERANIA ŚMIECI !!!  
 

UWAGA  !!!- Nasze bezpieczeństwo 
nie zbieramy szkieł, strzykawek i innych materiałów niebezpiecznych, 

zebrane śmieci należy włożyć  do worków, 
zebrane worki składamy w wyznaczonych miejscach. 

 
Dodatkowych informacji  udzielają 

                                  koordynatorzy  akcji   
                                       p.  Monika Pachuta, p. Monika Kośla, p. Edyta Łoda – Chabros 

 

* U W A G A!  W przypadku złej pogody, akcja może zostać odwołana. W takim 
wypadku pracujemy normalnie według planu zajęć na piątek. 


