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Pieczątka Instytucji/Szkoły/Organizacji 

 

PLANOWANE DZIAŁANIA EDUKACYJNE NA 2018 ROK 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORLĄT LWOWSKICH W NOWINACH 

 

Gmina Organizator Nazwa 
imprezy 

Rodzaj 
imprezy 

Współorganizator Planowany 
termin 

Zasięg 

STYCZEŃ 
Sitkówka-

Nowiny 
Wydział 
Matematyczno – 
Przyrodniczy UJK w 
Kielcach 
Instytut Biologii 
 
Budowanie 
współpracy 
pomiędzy 
instytucjami 
naukowymi 
zajmującymi się 
badaniem i ochroną 
zasobów 
przyrodniczych a 
dziećmi i 
młodzieżą. 
 

Noc Biologów 
 
Poznanie oferty 
ekologicznej gospodarstw 
ekologicznych, 
 
Poznanie oferty 
proekologicznej muzeów, 
klubów, ogrodów 
botanicznych i 
zoologicznych, domów 
kultury, stowarzyszeń, 
ośrodków regionalnych, 
 
Poznanie oferty pracowni 
badawczo – naukowych w 
zakresie ochrony 
różnorodności 
biologicznej. 
 

Wykłady, warsztaty, konkursy, 
quizy, pokazy przyrodnicze, 
przyrodnicze wystawy 
fotograficzne, pokazy zwierząt 
hodowlanych, gry przyrodnicze, 
obserwacje przyrodnicze 
prowadzone pod opieką 
pracowników naukowych, 
pracowników instytucji i 
stowarzyszeń   

Ośrodki naukowe, 
stowarzyszenia, 
 
Regionalne instytucje 
przyrodnicze, ekologiczne, 
 
Szkoły zaproszone przez 
organizatora. 

 
 
 

I 2018 r. 

 
 
 
Wojewódzki  

Sitkówka-
Nowiny 

Uniwersytet 
Rolniczy im. H. 
Kołłątaja w 
Krakowie, 
Uniwersytet dla 

Dzień Dziadka i Wnucząt 
 
Wskazywanie w 
atrakcyjnej formie 
zabawy pozytywnych 

Warsztaty, pokazy sceniczne, 
festyn, wycieczka edukacyjno - 
ekologiczna 

Urząd Gminy w Nowinach, 
 
Szkoła Podstawowa im. 
Orląt Lwowskich w 
Nowinach, 

 
 

ok. 21 I 2018 
r. 

 
 
Tereny 
akademickie 
administrowane 
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Dzieci i Młodzieży 
 
Budowanie 
współpracy 
pomiędzy 
instytucjami 
naukowymi 
zajmującymi się 
badaniem i ochroną 
zasobów 
przyrodniczych a 
dziećmi i 
młodzieżą. 

wzorców zachowań 
nakierowanych na 
ochronę środowiska 
naturalnego. 

Szkolne Koło Teatralne, 
 
Szkolne Koło Przyrodnicze, 
 
Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w 
Nowinach  (w ramach 
współpracy pomiędzy 
szkołami realizowanej w 
tym roku w szczególnych 
warunkach stworzonych 
przez nową reformę 
oświatową), 
 
Szkolne zespoły wokalne i 
artystyczne. 
  

przez Uniwersytet 
Rolniczy im. H. 
Kołłątaja w 
Krakowie  

Sitkówka-
Nowiny 

Zespół 
Świętokrzyskich i 
Nadnidziańskich 
Parków 
Krajobrazowych 

Konkurs Wojewódzki 
„Ekologia, my i region, w 
którym żyjemy” 

Konkurs, prace konkursowe 
realizujące wybrane tematy 
spośród zaproponowanych 
przez organizatora, wycieczka 
edukacyjno - ekologiczna  

Szkoła Podstawowa im. 
Orląt Lwowskich, 
 
Szkolny Klub 4H „Eko–
żuczki”, 
 
Szkolne Koło Przyrodnicze 
 
Instytucje regionalne i 
samorządowe wyrażające 
chęć współpracy ze szkołą 
przy realizacji 
ekologicznych zadań 
konkursowych. 
 
  

 
 

I – III 2018 r. 

 
 

Wojewódzki 

LUTY 
Sitkówka-

Nowiny 
Zespół 
Świętokrzyskich i 
Nadnidziańskich 
Parków 

Konkurs Wojewódzki 
„Ekologia, my i region, w 
którym żyjemy” 

Konkurs, prace konkursowe 
realizujące wybrane tematy 
spośród zaproponowanych 
przez organizatora, wycieczka 

Szkoła Podstawowa im. 
Orląt Lwowskich, 
 
Szkolny Klub 4H „Eko–

 
 
 

I – III 2018 r. 

 
 
 

Wojewódzki 



3 
 

Krajobrazowych edukacyjno-ekologiczna żuczki”, 
 
Szkolne Koło Przyrodnicze, 
 
Instytucje regionalne i 
samorządowe wyrażające 
chęć współpracy ze szkołą 
przy realizacji 
ekologicznych zadań 
konkursowych. 
 

Sitkówka-
Nowiny 

Zespół 
Świętokrzyskich i 
Nadnidziańskich 
Parków 
krajobrazowych 

Spotkania z 
pracownikami Parków 
Krajobrazowych 
 
Organizacja na terenie 
szkoły we współpracy z 
pracownikami Parków 
wystaw o tematyce 
ekologicznej, 
zapoznających dzieci i ich 
rodziców z bogactwem 
przyrody Kielecczyzny, 
formami ochrony 
przyrody, 
 
Organizacja akcji i 
konkursów promujących 
świętokrzyskie obiekty 
przyrodnicze, 
kształtujących właściwe 
postawy człowieka wobec 
przyrody.  
 

Warsztaty, konkursy,  rajdy, 
wycieczki edukacyjno-
ekologiczne do kieleckich 
rezerwatów przyrody 

Szkoła Podstawowa im. 
Orląt Lwowskich w 
Nowinach, 
 
Szkolny Klub 4H „Eko–
żuczki”, 
 
Szkolne Koło Przyrodnicze. 
 
 

 
 
 

II – VI 2018 r. 
 

IX – X 2018 r. 

Spotkania 
edukacyjne 
przyrodniczo – 
ekologiczne w 
szkole i w 
ośrodkach 
edukacyjnych  
Parków 
Krajobrazowych 

Sitkówka-
Nowiny 

Centrum 
Geoedukacji 
Geoparku w 
Kielcach 

Spotkania z 
pracownikami Centrum 
Geoedukacji z kieleckiego 
Geoparku 

Warsztaty, szkolenia, konkursy, 
rajdy, quizy, wycieczki 
edukacyjno–ekologiczne, 
poznawanie skał podczas 

Szkoła Podstawowa im. 
Orląt Lwowskich w 
Nowinach, 
 

 
 

II – VI 2018 r. 
 

 
 
Zajęcia 
warsztatowe w 
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Wkład geologów w 
gospodarstwa 
ekologiczne 

 
Rodzaje skał a uprawy – 
geologiczne, podstawy 
gleboznawstwa. 

 
Możliwości zwiększenia 
produkcji żywności 
ekologicznej w oparciu o 
wiedzę  geologiczną o 
budowie ziemi na danym 
terenie. 
 

praktycznych zajęć w 
kamieniołomach 

Kierownictwa okolicznych 
kamieniołomów, 
 
Szkolny Klub 4H „Eko–
żuczki”, 
 
Szkolne Koło Przyrodnicze  

IX – X 2018 r. Centrum 
Geoedukacji w 
Kielcach, w szkole, 
w 
kamieniołomach, 
rezerwatach 
geologicznych 

MARZEC 
Sitkówka-

Nowiny 
Nadleśnictwo w 
Kielcach, 
Leśniczówka w 
Szewcach 

Akcja zbierania sadzonek 
drzew leśnych, 
 
Zalesianie szkółek 
leśnych, 
 
Poznawanie walorów 
przyrodniczych 
Nadleśnictwa, 
 
Zwiedzanie Ośrodka 
Edukacji Leśnej przy 
Nadleśnictwie Kielce, 
 
Budowanie współpracy 
pomiędzy ośrodkami 
edukacji leśnej w leśnych 
kompleksach 
przyrodniczych a dziećmi 
i młodzieżą szkolną w 
celu uwrażliwiania 

Szkolenia, rajdy, praca na 
leśnych poletkach, zajęcia 
edukacyjno – ekologiczne w 
ośrodkach edukacyjnych 
nadleśnictwa 

Szkoła Podstawowa im. 
Orląt Lwowskich w 
Nowinach, 
 
Szkolny Klub 4H „Eko–
żuczki”, 
 
Szkolne Koło Przyrodnicze 

 

III – IV 2018 r. 
 
 

Zajęcia w lasach, 
ośrodkach 
edukacyjnych 
Nadleśnictwa 
Kielce, leśnych 
kompleksach 
promocyjnych, 
rezerwatach 
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młodego pokolenia na 
piękno przyrody i 
kształtowania 
świadomości 
ekologicznej. 
 

Sitkówka-
Nowiny 

Świętokrzyskich i 
Nadnidziańskich 

Parków 
Krajobrazowych 

Konkurs Wojewódzki 
„Ekologia, my i region, w 
którym żyjemy” 

Opracowanie i przekazanie do 
siedziby Parków 
Krajobrazowych wykonanych 
przez uczniów prac 
konkursowych  

Szkoła Podstawowa im. 
Orląt Lwowskich w 
Nowinach, 
 
Szkolny Klub 4H „Eko–
żuczki”, 
 
Szkolne Koło Przyrodnicze, 
 
Instytucje regionalne i 
samorządowe wyrażające 
chęć współpracy ze szkołą 
przy realizacji 
ekologicznych zadań 
konkursowych. 

  

 
III 2018 r. 

Zajęcia w szkole 
polegające na 
ostatecznej 
redakcji prac 

KWIECIEŃ 
Sitkówka-

Nowiny 
Szkolne Koło PCK, 
Klub „Wiewiórka” 

Apel z okazji Dnia Służby 
Zdrowia 

Pokaz sceniczny, pokazy 
multimedialne, wystawy 

Szkolny Klub 4H „Eko–
żuczki”, Szkolne Koło 
Przyrodnicze 

 
7 IV 2018 r. 

 
Uroczysty apel w 
szkole 

Sitkówka-
Nowiny 

Uniwersytet 
Rolniczy im. H. 
Kołłątaja w 
Krakowie, 
Uniwersytet dla 
Dzieci i Młodzieży, 
Ogród Botaniczny 
w Krakowie 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w 
Krakowie 
 

Zajęcia w ramach 
Uniwersytetu dla Dzieci i 
Młodzieży 
 
Gospodarka rolnicza na 
łąkach ekologicznych, 
selektywne pobieranie 
roślin 
 
Wzajemny związek 
pomiędzy roślinami 
łąkowymi a owadami. 

Wycieczka edukacyjno–
ekologiczna, warsztaty, zajęcia 
w laboratoriach 
uniwersyteckich 

Urząd Gminy w Nowinach, 
 
Szkoła Podstawowa im. 
Orląt Lwowskich w 
Nowinach, 
 
Szkolny Klub 4H „Eko–
żuczki”, 
 
Szkolne Koło Przyrodnicze, 
 
Szkolne Koło PCK 

 
 
 

IV 2018 r. 

 
 
 
Tereny 
akademickie 
administrowane 
przez Uniwersytet 
Rolniczy im. H. 
Kołłątaja w 
Krakowie, Ogród 
Botaniczny UJ w 
Krakowie  



6 
 

Budowanie 
współpracy 
pomiędzy 
instytucjami 
naukowymi 
zajmującymi się 
badaniem i ochroną 
zasobów 
przyrodniczych a 
dziećmi i 
młodzieżą. 

Możliwości 
wykorzystania wiedzy 
entomologicznej w 
rolnictwie ekologicznym. 
 
Czego nie wiemy – a 
powinniśmy wiedzieć – o 
naszych drzewach i 
krzewach. 
 
 Dzieje ludzi i roślin na tle 
historii Ogrodu 
Botanicznego UJ, 
 
Lasy bukowe w Polsce 
(temat szczególnie ważny 
na naszym terenie ze 
względu na posiadanie 
dużych i cennych 
obszarów buczyny oraz 
jej rolę w ochronie 
obszaru stale 
zagrożonego na 
szkodliwe działanie 
przemysłu cementowo – 
wapienniczego), 
 
Budowanie współpracy 
pomiędzy instytucjami 
naukowymi zajmującymi 
się badaniem i ochroną 
zasobów przyrodniczych 
a dziećmi i młodzieżą. 

 
Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w 
Nowinach.  

Sitkówka-
Nowiny 

Starostwo 
Powiatowe w 
Kielcach 

Akcja pozyskiwania 
surowców wtórnych. 
 
Program ochrony 
środowiska dla powiatu 

Konkursy plastyczne o tematyce 
ekologicznej, akcje zbierania 
różnorodnych surowców 
wtórnych, wycieczki 
edukacyjno – ekologiczne, 

Szkoła Podstawowa im. 
Orląt Lwowskich w 
Nowinach,  
 
Szkolny Klub 4H „Eko–

 
 
 
 

IV 2018 r. 

 
 
 
 
Teren powiatu 
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kieleckiego. 
 
Program edukacji 
ekologicznej pn. „Dla 
Ziemi, dla siebie” 
 

prelekcje zapraszanych gości, 
odwiedziny instytucji 
wdrażających nowatorskie, 
ekologiczne projekty 
 
 

żuczki”, 
 
Szkolne Koło Przyrodnicze, 
 
Szkolne Koło PCK, 
 
Klub „Wiewiórka”. 

kieleckiego – 
grodzkiego i 
ziemskiego 

Sitkówka-
Nowiny 

Szkolny Klub 4H 
„Eko–żuczki” 

Uroczysty apel 
zorganizowany dla 
uczczenia Dni Ziemi. 
 
Zwrócenie uwagi 
uczestników uroczystości 
na działania zachowujące 
zdrowe środowisko oraz 
jego walory dla 
przyszłych pokoleń 
zgodnie z zasadą 
zrównoważonego 
rozwoju. 

Pokazy sceniczne, warsztaty 
ekologiczne, pokazy 
multimedialne, wystawy 
ekologicznej żywności, gry i 
zabawy edukacyjne o tematyce 
ekologicznej 

Szkolne Koło Przyrodnicze,  
 
Szkolne Koło PCK, 
 
Klub „Wiewiórka”, 
 
Szkolne Koła Teatralne, 
 
Instytucje zaproszone przez 
szkołę do współpracy w 
organizacji obchodów Dnia 
Ziemi (szczególnie te od lat 
zaprzyjaźnione ze szkołą i 
wspomagające ją w 
realizacji ekologicznych 
zadań konkursowych, jak 
Wodociągi Kieleckie Zespół 
Świętokrzyskich i 
Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych, 
Nadleśnictwo Kielce, 
Oddział Świętokrzyski 
PTTK) 
 
 
 
 
 

 
 

ok. 22 IV 
2018 r. 

 
 

Impreza szkolna 

MAJ 
Sitkówka- 

Nowiny 
Szkolne Koło PCK, 
Klub „Wiewiórka” 

Konkurs plastyczny o 
tematyce zdrowotnej 

Warsztaty, prelekcje, wystawa 
pokonkursowa 

Szkolny Klub 4H „Eko–
żuczki”,  
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Promowanie stylu życia 
sprzyjającego zdrowiu 
jednostek i rodzin w 
harmonii z środowiskiem 
naturalnym i dążącego do 
zachowania zasobów 
środowiska. 
 
 

 
Szkolne Koło Przyrodnicze 
 
Pracownicy Służby Zdrowia 
zatrudnieni w szkole i w 
Gminnym Ośrodku Zdrowia 
 

V 2018 r. Impreza szkolna 

Sitkówka-
Nowiny 

Szkolne Koło 
Przyrodnicze 
 
Ogród Botaniczny 
w Kielcach 
 
Geopark Kielce 

Zwiedzanie Ogrodu 
Botanicznego. 
 
Spacerując wśród roślin… 
- poznanie historii 
Ogrodu, jego celu i 
funkcji. 
 
Co w glebie piszczy? – 
rola gleby dla roślin i 
całego ekosystemu. 
 
Zwrócenie uwagi na 
różnorodność biologiczną 
jako ważny czynnik 
ekologiczny.  
 

Zajęcia teoretyczne, praktyczne 
warsztaty, wycieczka 
edukacyjno-ekologiczna 

Szkolny Klub 4H „Eko–
żuczki” 

 
 
 

V 2018 r. 

 
 
 

Impreza szkolna 

Sitkówka-
Nowiny 

Uniwersytet 
Rolniczy im. H. 
Kołłątaja w 
Krakowie. 
 
Uniwersytet dla 
Dzieci i Młodzieży 
 
Budowanie 
współpracy 
pomiędzy 

Ogólnopolskie Dni 
Owada. 
 
Rola owadów w 
ekologicznej gospodarce 
człowieka 
 

Wycieczka edukacyjno–
ekologiczna, warsztaty, pokazy, 
quizy, zabawy i konkursy dla 
dzieci, kiermasze, filmy 
edukacyjne, wykłady i 
prelekcje, degustacja 
ekologicznej owadziej kuchni 

Uniwersytet Rzeszowski, 
 
Muzeum Zoologiczne 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 
 
Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 
 
 Muzeum Motyli w Bochni, 

 
 
 

V/VI 2018 r. 

 
 
 

Impreza 
ogólnopolska na 

terenie 
administrowanym 
przez krakowski 

Uniwersytet 
Rolniczy (Wydział 

Ogrodnictwa i 
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instytucjami 
naukowymi 
zajmującymi się 
badaniem i ochroną 
zasobów 
przyrodniczych a 
dziećmi i 
młodzieżą. 

   
Koło Hodowli Owadów i 
Pajęczaków Egzotycznych 
Uniwersytetu Rolniczego im. 
H. Kołłątaja w Krakowie, 
 
Szkolne Kluby 4H.    
                     

Biotechnologii) 

 
 
 

CZERWIEC 
Sitkówka-

Nowiny 
Szkolne Koło 
Przyrodnicze 
Szkolny Klub 4H 
„Eko–żuczki” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trzuskawica 
Spólka Akcyjna 

Wycieczka edukacyjno – 
ekologiczna w Górach 
Świętokrzyskich lub na 
Ponidziu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udział w Dniach 
Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska 
organizowanych w 
ramach Pikniku 
Rodzinnego  przez Zakład 
Cementowo – 
Wapienniczy w 
Trzuskawicy 
 

Warsztaty praktyczne – 
rozpoznawanie popularnych 
roślin, krzewów, drzew. 
 
Konkursy i quizy 

Zespół Świętokrzyskich i 
Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych,  
 
Oddział Świętokrzyski 
PTTK, 
 
Klub Instruktorów Ochrony 
Przyrody przy Oddziale 
Świętokrzyskim PTTK. 
 
 
 
 

 
 
 

VI 2018 r. 

 
 
 

Impreza szkolna 

WRZESIEŃ 
Sitkówka-

Nowiny 
Szkolne Koło 
Przyrodnicze 
 
Szkolny Klub 4H 
„Eko–żuczki” 
 

Akcja pozyskiwania 
surowców wtórnych 
 
Uczenie dzieci segregacji 
odpadów, sposobów 
ograniczania 

Wspieranie kampanii Urzędu 
Gminy i Samorządu na rzecz 
ochrony środowiska przez akcje 
zbierania odpadów. 

Urząd Gminy w Nowinach  
 

IX – XI 2018 r. 
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wytwarzania odpadów, a 
przez te działania 
realnego osobistego 
wpływu na ochronę 
środowiska 

PAŹDZIERNIK 
Sitkówka-

Nowiny 
Uniwersytet 
Rolniczy im. H. 
Kołłątaja w 
Krakowie 
 
Uniwersytet dla 
Dzieci i Młodzieży 
 
Budowanie 
współpracy 
pomiędzy 
instytucjami 
naukowymi 
zajmującymi się 
badaniem i ochroną 
zasobów 
przyrodniczych a 
dziećmi i 
młodzieżą. 

Zajęcia w ramach 
Uniwersytetu dla Dzieci i 
Młodzieży. 
 
Rola roślin w umacnianiu 
i ulepszaniu gleby 
 
Pośrednictwo roślin w 
wymianie chemicznej 
pomiędzy glebą a 
powietrzem(wiązanie 
azotu z powietrza). 
 
Wpływ  bakterii 
glebowych na 
właściwości fizyczne, 
chemiczne i biologiczne 
gleb. 
 
Funkcja zwierząt 
ziemnych w ekosystemie 
gleby (nicienie, 
dżdżownice, roztocza, 
równonogi, skoczogonki) 
 
Gospodarka wodna i 
powietrzna w glebie. 
 
Wpływ działalności 
człowieka na 
przyspieszenie procesu 
zakwaszania gleb. 

Wycieczka edukacyjno–
ekologiczna, zajęcia w 
laboratoriach uniwersyteckich, 
gry i zabawy edukacyjne. 

Urząd Gminy w Nowinach. 
 
Szkoła Podstawowa im. 
Orląt Lwowskich w 
Nowinach 
 
Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w 
Nowinach 

 
 
 
 

X 2018 r. 

 
 
 
 
Tereny 
akademickie 
administrowane 
przez Uniwersytet 
Rolniczy w 
Krakowie. 
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Zbiorowiska roślin 
sprzyjające wzbogacaniu 
gleb o składniki 
pokarmowe. 
 
Rola składników 
odżywczych 
dostarczanych roślinom 
w postaci organicznej w 
rolnictwie i ogrodnictwie 
ekologicznym. (nawozy 
zielone, gnojówka 
roślinna, kompost). 
 
Określanie witalności 
drzew (rozumianej 
ogólnie jako ich siła 
życiowa 
odzwierciedlająca się w 
długości pędów) 
 

LISTOPAD 
Sitkówka-

Nowiny 
Szkolne Koło PCK, 
Klub „Wiewiórka” 

Ogólnopolska akcja 
charytatywna PCK 
„Kampania Walki z 
Głodem i 
Czerwonokrzyska 
Gwiazdka”” 

Zbiórka produktów 
żywnościowych 

Szkolne Koło Przyrodnicze. 
 
Szkolny Klub 4H „Eko–
żuczki” 

 
 

XI 2018 r. 

 
 
Impreza szkolna 

GRUDZIEŃ 
Sitkówka-

Nowiny 
Szkolne Koło PCK 
Klub „Wiewiórka” 

Prelekcja dla klas VI - VIII 
z okazji Światowego Dnia 
Walki z AIDS 

Apel, inscenizacja 
przygotowana przez dzieci, 
pokaz multimedialny, wykłady 
zaproszonych gości 

Szkolne Koło Przyrodnicze 
 
Szkolny Klub 4H „Eko- 
żuczki” 

 
 

1  XII 2018 r. 

 
 
Impreza szkolna 

Sitkówka-
Nowiny 

Szkolne Koło 
Teatralne 
prowadzone przez 

Uroczysty apel z okazji 
Dnia Górnika 

Przygotowanie inscenizacji, 
odwiedziny cementowni 
pracujących na terenie gminy, 

Szkolny Klub 4H „Eko–
żuczki” 
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panią Iwonę 
Sokołowską 

warsztaty o tematyce górniczej : 
ekologiczne wykorzystanie 
surowców naturalnych 

Szkolne Koło Przyrodnicze  
 
Szkolne Koło PCK 

4 XII 2018 r. Impreza szkolna i 
środowiskowa 

 


