
Realizacja „Program edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2019 roku”.   

Realizacja  Programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2019  roku -  zadanie  

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach – umowa dotacji nr 2131/19 z dnia 28.08.2019 roku. Całkowity koszt  zadania 

wynosi 5 000 zł, dotacja w kwocie  3 000 zł  stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych 

zadania. 2 000 zł  stanowią  środki z budżetu Gminy Solec-Zdrój.  

  

 

Informacja dotycząca przebiegu „Programu edukacji ekologicznej w Gminie Solec-

Zdrój w 2019 roku”. 

 

 

 

W Programie  edukacji ekologicznej w Gminie Solec-Zdrój w 2019 roku brali  udział  

uczniowie z Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju oraz Zespołu Publicznych Palcówek 

Oświatowych w Zborowie, łącznie 303 uczniów. Głównym celem zadania było  zwiększenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz popularyzację 

zagadnień ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na racjonalne 

wykorzystanie zasobów  środowiska przyrodniczego, obszary chronione oraz konsekwencje 

negatywnego oddziaływania  na środowisko.  

W ramach Programu edukacji ekologicznej w Gminie Solec-Zdrój w 2019 roku 

przeprowadzony został międzyszkolny konkurs plastyczny  pn. „Przygody z ekologią”. 

Przedmiotem konkursu było wykonanie zespołowej pracy plastycznej - komiksu w formie 

książeczki opisującej przygody wymyślonego bohatera, który podejmując określone działania 

w zakresie korzystania z zasobów środowiska ponosi potem ich konsekwencje. W dniu 

5.07.2019 roku pięcioosobowa komisja powołana przez Wójta Gminy Solec-Zdrój dokonała 

oceny prac wykonanych w ramach międzyszkolnego konkursu plastycznego pn.  „Przygody z 

ekologią”.  Prace oceniono w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV 

oraz  klasy V-VII. W pierwszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęły ex aequo klasa III 

z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie oraz klasa III z Zespołu Szkół w 

Solcu-Zdroju, miejsce drugie zajęła klasa I z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w 

Zborowie, a miejsce trzecie klasa II ze Szkoły Podstawowej w Wełninie.  W drugiej  kategorii 

wiekowej miejsce pierwsze  zajęła klasa V z  Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w 

Zborowie, miejsce drugie klasa VI z Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju, miejsce trzecie klasa VII 

z  Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie. 

Nagrodzone zespoły  uczestniczyły  w wycieczce edukacyjno-przyrodniczej do 

Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, w ramach której 

przeprowadzone zostały warsztaty o tematyce ekologicznej z dostosowaniem poziomu zajęć 

do wieku uczestników.  

W dniu 9.09.2019 roku w wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy III z Zespołu Szkół 

w Solcu-Zdroju oraz klasy II (Szkoła Podstawowa w Wełninie), klas I i  III z Zespołu 

Publicznych Palcówek Oświatowych w Zborowie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach ze 

skałami i minerałami, w warstwach z makroskopowego  rozpoznawania  skał i minerałów w 

Kamieniołomie Rzepka, zdobywając umiejętności rozpoznawania głównych typów skał i 

minerałów oraz w warsztatach z wybuchających wulkanów. 

W dniu 10.09.2019 roku w wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy V i VII z Zespołu 

Publicznych Palcówek Oświatowych w Zborowie oraz klasy VI z Zespołu Szkól w Solcu-

Zdroju. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach ze skałami i minerałami, w warstwach z 

https://sjp.pl/ex+aequo


makroskopowego  rozpoznawania  skał i minerałów w Kamieniołomie Rzepka zdobywając 

umiejętności rozpoznawania głównych typów skał i minerałów oraz w warsztatach z 

wykorzystaniem oprogramowania EARTH, poznając zagadnienia modelowania globalnych 

zjawisk atmosferycznych. Zmieniając różne parametry, takie jak siła wiatru i temperatura 

uczniowie dowiedzieli  się jakie skutki może to przynieść na naszej planecie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


