
EDUKACJA GLOBALNA 

W ZESPOLE SZKÓŁ W BILCZY 
Plan działań 

l.p. Nauczyciel 
odpowiedzialny 

Plan działań, 
termin 

1.  Małgorzata 
Molenda 

 
 

• Koordynator projektu, reżyser filmu 
„Już najwyższy czas zacząć bać się 
śmieci”- termin- październik 2017, 

• patronat nad III Świętokrzyskim 
Konkursem literackim „Moja bajka  
z Puszczy Jodłowej”, „Na tropie 

skarbów Ziemi Świętokrzyskiej”, 

• „Sprawiedliwy Handel” – cykl lekcji, 

• organizator wycieczki do Sarbska – Sea 
Park oraz Centrum Nauki Hewelianum  

oraz Słowińskiego Parku Narodowego – 
termin – czerwiec 2017. 

2.  Anna 
Muszyńska 

 
 

• Organizator apelu poświęconego naszej 
planecie, pomysłodawca plastycznego 

konkursu ekologicznego dla klas IV-VI  
„W kierunku natury”oraz „Kart 

Zdrowia Ziemi”- termin-kwiecień 2017. 

3. Teresa Górecka 
 

• Koordynator gminnego konkursu 
„Drzewko szczęścia”- termin - maj 
2017, 

• „Dzień Afryki” – termin czerwiec 2017, 

• „Dzień wegetarianizmu”- termin - 
październik 2017,  

• „Światowy Dzień Żywności i walki  
z głodem” – termin - październik 2017, 

• cykl lekcji „Jemy!  A kto płaci?” – 
termin - październik 2017, 

• „Dzień wody” – cykl lekcji, prace 
plastyczne – termin - maj, czerwiec 
2017, 

• organizator wycieczki do Sarbska – Sea 
Park oraz Centrum Nauki Hewelianum 

oraz Słowińskiego Parku Narodowego –  
– termin – czerwiec 2017. 

4. Dorota 
Parzniewska 

 
 

• „Dzień Ochrony Środowiska” – termin 
czerwiec 2017,  

• „Dzień Wolontariusza”- termin - 
listopad 2017. 

5. Zofia 
Młyńska 

• Organizator zbiórki surowców wtórnych: 
makulatury, butelek plastikowych – 



 termin kwiecień – grudzień 2017 

6. Małgorzata 
Dąbek 

• Organizator ogólnopolskiej akcji 
„Sprzątanie świata” – termin - wrzesień 

2017. 

7. Magdalena 
Ramiączek 

• „Dzień wody” – cykl lekcji, prace 
plastyczne – termin – maj, czerwiec 
2017. 

• organizator wycieczki do Sarbska – Sea 
Park oraz Centrum Nauki Hewelianum 

oraz Słowińskiego Parku Narodowego –  
– termin – czerwiec 2017. 

8. Barbara 
Węgrzyn 

• „Dzień wody” – cykl lekcji, prace 
plastyczne – termin - maj, czerwiec 

2017. 

9. Agnieszka 
Wira 

• „Dzień Zdrowia” – termin – październik 
2017, 

• patronat nad III Świętokrzyskim 
Konkursem literackim „Moja bajka  
z Puszczy Jodłowej”, „Na tropie 

skarbów Ziemi Świętokrzyskiej”. 

10. Ewa Wach • Asystent reżysera filmu „Już najwyższy 
czas zacząć bać się śmieci”- termin- 
październik 2017, 

• „Międzynarodowy Dzień dzieci – 
Żołnierzy” – termin listopad 2017, 

• patronat nad III Świętokrzyskim 
Konkursem literackim „Moja bajka  

z Puszczy Jodłowej”, „Na tropie 
skarbów Ziemi Świętokrzyskiej”. 

11. Elżbieta 
Brewińska 

• organizator wycieczki do Sarbska – Sea 
Park oraz Centrum Nauki Hewelianum 

oraz Słowińskiego Parku Narodowego –  
– termin – czerwiec 2017. 

12. Kamila 
Mazur 
Edyta 

Wierzbicka 
 

• Gminne Warsztaty Ekologiczne pod 
hasłem ,,W kierunku natury - bez 
smogu” – termin czerwiec 2017. 

 


