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1. Informacje ogólne 

Inicjatorem akcji ekologicznej „Przedszkolny EKOpatrol” jest Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu. 

Akcja jest jednym z zadań Programu edukacji ekologicznej „Mama, tata, siostra, brat  

z segregacją za pan brat” realizowanego w roku szkolnym 2020/2021, dofinansowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

W akcji mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane placówki przedszkolne, które mają możliwość 

realizacji zadań.  

W działaniach mogą brać udział pojedyncze grupy lub cała placówka.  

Termin realizacji:  

 edycja jesienna: od 22 października do 30 listopada 2020r. 

 edycja wiosenna: od 1 marca do 30 kwietnia 2021r. 

 
2. Placówki chcące dołączyć do akcji „Przedszkolny EKOpatrol”: 

 

Wypełniają i przesyłają najpóźniej do dnia 26 X. 2020r. formularz zgłoszeniowy dostępny pod 

adresem: https://docs.google.com/forms/d/1TSAzusYLP_LSgyE9GzanpZX7-HI2eSIminGIKE-zR7E/edit  

(organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie wypełnione dane) 

 

Dołączają do grupy społecznościowej na Facebooku „Przedszkolny EKOpatrol MP 15 ”  
 

Każda placówka wypełnia tylko jeden formularz zgłoszeniowy i przesyła jedno sprawozdanie  

z realizacji zadań. 

 

Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Udział w akcji jest bezpłatny.  

3. Treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko 

przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm 

odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,  

w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, 

muzyki, tańca, śpiewu, plastyki. 

https://docs.google.com/forms/d/1TSAzusYLP_LSgyE9GzanpZX7-HI2eSIminGIKE-zR7E/edit


 

4. Cele szczegółowe:  

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze 

 upowszechnianie zachowań promujących przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji 

odpadów 

 wyjaśnianie podstawowych zasad ochrony przyrody 

 zapewnienie dzieciom bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością przyrodniczą 

 rozwijanie pomysłowości i kreatywności  

 integrowanie działań proekologicznych w środowisku lokalnym i ogólnopolskim  

5. Sposób realizacji:  

Zadania Przedszkolnego EKOpatrolu: 

1) Wykonanie z dziećmi minimum 1 transparentu z napisem „EKOpatrol” ciekawie 

ozdobionego w sposób propagujący treści związane z prawidłową segregacją odpadów, 

wykorzystanie go podczas przemarszu w terenie 

 

2) Zorganizowanie dwóch EKOpatroli – przemarszu w terenie celem sprawdzenia stanu 

czystości miejsc położonych w bliskiej okolicy przedszkola (terenów osiedlowych skwerów, 

łąk, polanek, miejsc spacerów i wypoczynku mieszkańców) w dowolnym terminie w okresie: 

edycja jesienna: od 22 października  do 30 listopada 2020r. 

edycja wiosenna: od 1 marca do 30 kwietnia 2021r. 

 

3) Przeprowadzenie dwóch zabaw tropiących wg scenariuszy w dowolnym terminie w okresie:  

edycja jesienna: od 22 października  do 30 listopada 2020r. 

edycja wiosenna: od 1 marca do 30 kwietnia 2021r. 

 

4) Przesłanie do 15 maja 2021r. krótkiego sprawozdania z realizacji zadań wraz z kilkoma 

najciekawszymi zdjęciami na adres przedszkolnyekopatrolmp15@gmail.com  

 

5) Uczestnicy mogą publikować fotorelację z wykonanych zadań na bieżąco na stronie grupy 

społecznościowej „Przedszkolny EKOpatrol MP 15 ” na Facebooku, oznaczone krótkim 

wpisem (nazwa zadania, maks. 5 zdjęć, nazwa placówki) 

 

Rekomenduje się, aby zabawa tropiąca została przeprowadzona podczas przemarszu EKOpatrolu  

 

  

mailto:przedszkolnyekopatrolmp15@gmail.com


 

6. Materiały edukacyjne, warunki otrzymania certyfikatów:  

Placówka, która zgłosi udział w akcji Przedszkolny EKOpatrol otrzyma w wersji elektronicznej  

do druku:  

 2 scenariusze zabaw tropiących 

 materiały edukacyjne potrzebne do przeprowadzenia zabaw 

Placówka, która zrealizuje wszystkie zadania akcji Przedszkolny EKOpatrol otrzyma w okresie  

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r. w wersji elektronicznej do druku:  

 certyfikat udziału w akcji 

 dyplom dla dzieci  

 emblematy dla dzieci 

 

7. Ochrona danych osobowych: 

Za ochronę danych osobowych dzieci biorących udział w projekcie odpowiadają nauczyciele 

zgłoszonych placówek. Publikowanie zdjęć, filmów i relacji zawierających wizerunek osób, jest 

jednoznaczny z posiadaniem pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku (w przypadku dzieci- 

rodziców lub opiekunów prawnych). Zgody należy skonstruować we własnym zakresie  

w uzgodnieniu z Inspektorem danych osobowych placówki. Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za jej brak lub błędne skonstruowanie.  

 

 

 

 


