
II POWIATOWY PIKNIK 
EKOLOGICZNY W JAROCINIE



Cele projektu:
• Celem projektu jest edukacja ekologiczna 

dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

jarocińskiego w zakresie promowania 

działań podejmowanych na rzecz ochrony 

środowiska z zakresu ochrony powietrza i 

wód, gospodarki odpadami, ochrony 

bioróżnorodności, odnawialnych źródeł 

energii i innych zagadnień związanych z 

ochroną środowiska oraz podniesienia 

świadomości ekologicznej dzieci i 

młodzieży. 

Wartość projektu:

• WFOŚiGW w Poznaniu 
45.000,00 zł

• Budżet Powiatu 
Jarocińskiego 30.000,00 
zł

• OGÓŁEM 75.000,00 zł



Konkurs na najlepszą recytację wiersza o 

tematyce ekologicznej

• Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu
powiatu jarocińskiego.

• Zgodnie z regulaminem konkursu, w terminie do
22 października br., w Starostwie Powiatowym
w Jarocinie przedłożono łącznie 33 nagrania wierszy o
treści ekologicznej.

• Komisja po zapoznaniu się z złożonymi przez

uczestników nagraniami wierszy o tematyce

ekologicznej na nośniku informatycznym, dokonała

oceny nagrań pod względem treści związanej z ochroną

środowiska i sposobu recytacji oraz wytypowaniem 10

osób, które zaprezentują wiersze podczas II

Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt: „Z Ekologią

na Ty”.

• W oparciu o prezentację wierszy podczas
Pikniku, komisja wyłoni laureatów i przyznana miejsca
I, II i III.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE



Konkurs plastyczny pt. „JESTEM EKO”.

• Konkurs skierowany był do uczniów szkół
podstawowych z klas od IV do VI funkcjonujących
na terytorium powiatu jarocińskiego. Zgodnie z
regulaminem, 3 osobowe grupy uczniów szkół
podstawowych z klas od IV do VI, w dwóch
grupach wiekowych, winny złożyć wykonane przez
siebie plastyczne prace konkursowe w dowolnej
technice. Prace musiały zawierać hasło motywujące
do dbania o środowisko.

• Zgodnie z regulaminem konkursu, w terminie
do dnia 15 października br., w Starostwie
Powiatowym w Jarocinie przedłożono łącznie 64
prac konkursowych uczniów szkół podstawowych z
klas IV - VI, funkcjonujących na terenie powiatu
jarocińskiego. Komisja konkursowa w ramach
klasyfikacji przyznała miejsca I, II i III, dla
3 osobowych grup uczniów – autorów najlepszych
prac, w dwóch grupach wiekowych (I grupa
wiekowa klasy od I do III oraz II grupa wiekowa
klasy od IV do VI).

DZIAŁANIA W PROJEKCIE



XXII edycja konkursu proekologicznego
„Śmieciom – Stop!” przeprowadzona została pod hasłem
„„Uwaga na azbest i inne odpady niebezpieczne!”.

• Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówek
oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium
powiatu jarocińskiego. Zgodnie z regulaminem, uczestnik
konkursu winien był złożyć w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Jarocinie osobiście wykonaną pracę
pisemną (wydruk lub wykonana odręcznie), promującej
hasło konkursu.

• Podejmowana inicjatywa miała za zadanie
promowanie działań informacyjno-edukacyjnych, m.in.:
popularyzację prawidłowego i racjonalnego postępowania z
odpadami niebezpiecznymi, w tym azbestem.

• W terminie do dnia 15 października br. w Starostwie
Powiatowym w Jarocinie przedłożono łącznie 45 prac
konkursowych.

• W ramach klasyfikacji komisja konkursowa
przyznała miejsca I, II i III w każdej z grup wiekowych
(I grupa: szkoły podstawowe klasy I – V; II grupa: szkoły
podstawowe klasa VI - VIII; III grupa: szkoły
ponadpodstawowe) oraz przyznano dodatkowo wyróżnienia.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE



Konkurs z wiedzy ekologicznej pt.

„Oswajamy przyrodę”.

• Konkurs skierowany był do uczniów szkół
ponadpodstawowych funkcjonujących na terytorium
powiatu jarocińskiego. Zgodnie z regulaminem, konkurs
polegał na sprawdzeniu wiedzy z zakresu jego tematyki w
formie rozwiązania testów. Przebiegał w dwóch etapach. I
etap przeprowadzony w poszczególnych szkołach wyłonił
finalistów z danej szkoły. II etap - finałowy, który został
przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, był
podstawą ustalenia laureatów konkursu.

• Zgodnie z regulaminem do Starostwa Powiatowego
w Jarocinie trzy szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu
przedłożyły listy finalistów, ustalone w oparciu o I etap
szkolny konkursu.

• Test finałowy konkursu z wiedzy ekologicznej pt.
„Oswajamy przyrody” został przeprowadzony w dniu 26
października br. Test finałowy rozwiązało 14 uczniów,
najlepszy uzyskany wynik to 16 prawidłowych odpowiedzi
na łączną liczbę 20 pytań.

• W ramach klasyfikacji przyznano miejsca I, II i III,
pozostali uczestnicy testu finałowego otrzymali
wyróżnienia.
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Quiz wiedzy ekologicznej – zagadki

słowne dotyczące środowiska przyrodniczego

• który można rozwiązać w czasie

trwania II Powiatowego Pikniku

Ekologicznego. Za udzielenie 5

prawidłowych odpowiedzi na pytania z

zakresu ochrony środowiska (w swojej

kategorii wiekowej) uczestnik otrzyma

nagrodę w postaci gadżetów zakupionych

w ramach projektu.

Organizacja wydarzenia – II

Powiatowy Piknik Ekologiczny w Jarocinie

• Program

DZIAŁANIA W PROJEKCIE



I PIKNIK POWIATOWY
PIKNIK EKOLOGICZNY

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzeniem czerwonej strefy Powiat Jarociński zmuszony jest do 
zrezygnowania z zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie formy organizacji „I Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt.: „Z 
Ekologią na Ty””, który miał się odbyć po przeprowadzeniu konkursów zaplanowanych w projekcie, tj. konkursu z wiedzy ekologicznej 
pt. „Oswajamy OZE”, konkursu pt. „Śmieciom – STOP!” DLA LASU. DLA LUDZI. ŚMIECIOM STOP oraz konkursu plastycznego pt. 
„MOJE ECO MIASTO ZA 20 LAT”. Piknik został zaplanowany na 05.11.2020 r.

• Powiat Jarociński zmienia formę przeprowadzenia „I Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt.: „Z Ekologią na Ty””

• Wręczenie nagród dla zwycięzców i osób wyróżnionych w przeprowadzonych konkursach odbyło się w sali nr 30 Starostwa Powiatowego w 
Jarocinie z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Konkurs pt.: „Oswajamy OZE” – 5 listopada 2020 r. godzina 11.00

2. Konkursu pt. „Śmieciom – STOP!” DLA LASU. DLA LUDZI. ŚMIECIOM STOP – 5 listopad 2020 r. szkoły ponadpodstawowe - godzina 
11.00, szkoły podstawowe – godzina 13.00

3. Konkursu plastycznego pt. „MOJE ECO MIASTO ZA 20 LAT” – 5 listopada 2020 r. godzina 13.00

4. Konkurs na najładniejszą piosenką – 5 listopada 2020 r. godzina 14.00

• Konkurs na najładniejszą piosenką o tematyce ekologicznej zostanie rozstrzygnięty poprzez odsłuchanie przesłanych nagrań na nośniku 
informatycznym i wyłonieniu zwycięzców.

• Quiz nt. wiedzy ekologicznej, który miał zostać przeprowadzony podczas „I Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt.: „Z Ekologią na Ty””, 
zostanie przeprowadzony online, aby w nim uczestniczyć kliknij w link: https://www.powiat-jarocinski.pl/Quiz.html

Wartość projektu 58.500,00 zł
WFOŚiGW 35.100,00 zł

https://www.powiat-jarocinski.pl/Quiz.html












Powiat Jarociński realizuje 
jednocześnie inne projekty 

współfinansowane ze 
środków WFOŚIGW  



Eko – pracownia w Zespole Szkół Przyrodniczo-
Biznesowych w Tarcach

W ramach dofinansowania zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak:

 monitor interaktywny,

 12 laptopów z oprogramowaniem

 zestaw do badania gleby,

 przyrząd do pobierania prób glebowych,

 mapa ścienna,

 zestaw do badania stanu powietrza,

 plansza ścienna, deszczomierz,

 elektroniczna stacja meteorologiczna,

 zestaw ekologiczny do badania wody,

 przewodnik i atlas na płycie CD „Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce”,

 zestaw filmów edukacyjnych – Ekologia 21 filmów DVD + 1 płyta CD z konspektami,

 zestaw plansz – ekologia i ochrona przyrody,

 program Gardenphilia do projektowania zieleni m.in. ogrodów ekologicznych, naturalnych, wiejskich,

 domowa stacja jakości powietrza,

 zestaw do badania gleby pod kątem zawartości pierwiastków.

Wartość zadania to: 51 021,30 zł, dofinansowanie wyniosło: 45 390,00 zł. pracowni było również

możliwe dzięki wsparciu rodziców, którzy na remont pomieszkań przeznaczyli 25 tysięcy złotych.



Eko – pracownia w Zespole Szkół Przyrodniczo-
Biznesowych w Tarcach



Eko – pracownia w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Jarocinie

Projekt polega na zakupie 25 szt. komputerów i niezbędnego wyposażenia do

realizowania programów edukacyjnych. Stworzona w ramach projektu pracownia

komputerowa (stanowiska komputerowe) w konfiguracji All in one zapewnią optymalny

stosunek partycypacji materiałów konstrukcyjnych do potrzeb i zastosowań

edukacyjnych..

Pracowania wyposażona jest w:

• mikroskop cyfrowy sprzężony z komputerem,

• wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych, z możliwością przenoszenia

danych do programów symulacyjnych i przetwarzających dane,

• kamerę termowizyjną z zakresem –20 +450 z gniazdem USB umożliwiającym

podłączenie do komputera

• wielofunkcyjny tester jakości powietrza CO2 TVOC,

• elektroniczną pomiarową stację meteorologiczną,

• deszczomierz,

• ph metr.



Eko – pracownia w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Jarocinie



Eko – pracownia w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Jarocinie



Ścieżka edukacyjna pod chmurką
Projekt zakłada powstanie ścieżki edukacyjnej przy ścieżce rowerowej Jarocin –

Żerków w miejscu odpoczynku.

Na przedmiotowym miejscu ustawionych zostanie 10 szt. drewnianych tablic, które 

tworzyć będą ścieżkę edukacyjną obejmującą – ścieżkę geograficzną oraz ścieżkę 

biologiczną.

Przy tablicach zamontowanych zostanie 10 szt. ławek. Przewiduje się również 

montaż kosza na śmieci z możliwością segregacji śmieci.

Tablice edukacyjne w sposób ciekawy i atrakcyjny będą przekazywać wiedzę 

dotyczącą środowiska osobom odwiedzającym ścieżkę edukacyjną. Planowana do 

powstania ścieżka edukacyjna jest aktywną forma edukacji pozwalającą łatwiej 

przyswajać wiedzę przyrodniczą, rozwijać pamięć oraz spostrzegawczość.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 80 000,00 zł.



Ścieżka edukacyjna pod chmurką



Ścieżka edukacyjna pod chmurką



Ścieżka edukacyjna pod chmurką



Ścieżka edukacyjna pod chmurką



?



Pytania?

Powodzenia! 
Gratulacje!



Dziękuje za uwagę!


