
z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w spranie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach 
i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lodzi 

N*a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594. poz. 645, poz. 1318), Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna 
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lodzi, związanego z działaniami na rzecz edukacji ekologicznej i przyrodniczej 
w szkołach i przedszkolach z terenu województwa łódzkiego. Projekt pn. Eko-podróże małe i duże - program 
edukacji ekologicznej Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu ma na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej 
i przyrodniczej wśród dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu. 

§ 2. Szacunkowa wartość projektu: nie większa niż 30.000.00 zł - koszty kwalifikowane, z czego: 

1) 2".000.00 zł - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lodzi: 

2) 3.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

IBNJK MIASTA 

Robł\%*iięrzyński 

p.o. Naczelnik Wydziału 

Agnieszka Łuczak 

Karolina Werpaclwwska Grzi. i 
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UZASADNIENIE 

Celem projektu będzie rozwijanie wiedzy przyrodniczej oraz kształtowanie właściwych postaw i 

zachow ań proekologicznych wychow anków z uw zględnieniem roli człow ieka i jego 

odpowiedzialności za środowisko. W ramach realizacji programu zaplanow ano zajęcia edukacyjne 

podzielone na bloki tematyczne związane z poznawaniem wybranych roślin i zwierząt oraz 

środowisk w jakich żyją. a także zasad ochrony przyrody z uwzględnieniem zasad segregacji 

odpadów i recyklingu. Jako formy realizacji projektu zaplanow ano zajęcia plenerowe, obserwacje 

przyrodnicze, wycieczki, prace ogrodnicze i hodow lane, konkursy, warsztaty i ścieżki edukacyjne, 

kampanie i akcje ekologiczne. 

Projekt obejmie swoim zasięgiem dzieci i rodziców z naszego przedszkola, innych placówek 

oświatowych zaproszonych do współpracy przy realizacji wybranych zadań programu oraz 

przedstaw icieli środow iska lokalnego. 
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