
z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w sprawie 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 

Xa 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 sie 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 Łodzi, związanego z działaniami na rzecz edukacji ekologicznej i przyrodniczej 
w szkołach i przedszkolach z terenu województwa łódzkiego. Projekt pn. Eko przedszkolaki - to my - dzieci 
z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu ma na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród 
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu. 

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

1) 27.000.00 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. 
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UZASADNIENIE 

Celem projektu ..Eko przedszkolaki - to my - dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 w 
Zgierzu będzie kształtowanie postawy świadomej troski o środowisko w myśl hasła: ..Jesteśmy 
częścią przyrody i czujemy się za nią odpowiedzialni" - poprzez praktyczne działania z dziećmi w 
wieku od trzech do pięciu lat. Zależy nam na rozbudzaniu u dzieci wrażliwości na otaczającą 
przyrodę i uświadomieniu im. jak ważnajest odpowiedzialność i troska ojej zachowanie, bo ratując 
przyrodę ratujemy przecież siebie i swoich najbliższych. W ramach projektu nauczycielki będą 
prowadziły eko- zajęcia w grupach oraz organizowały ekologiczne akcje na terenie przedszkola: 
zbiórka baterii, plastikowych nakrętek oraz makulatury. Nasze przedszkole zorganizuje konkurs 
..Zróbmy coś z niczego- czyli dnigie życie śmiecia'" dla dzieci i rodziców oraz turniej wiedzy 
ekologicznej dla dzieci z miejskich przedszkoli z terenu Zgierza. Realizując projekt osiągniemy 
zamierzone cele poprzez kształtowanie i rozw ijanie w dzieciach umiejętności dostrzegania piękna 
przyrody, rozumienia zależności człowieka od przyrody, preferowania aktywnych fonu 
wypoczynku w bezpośrednim kontakcie i obserwacji przyrody, właściwego reagowania na 
zachowania niszczące nasze środowisko. 
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