Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach
otrzymała z WFOŚiGW w Łodzi dofinansowanie w formie
dotacji w ramach konkursu pn.
„EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I
PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019”
na realizację projektu : „Woda-skarb, który trzeba
chronić”– program edukacji ekologicznej dla uczniów klas
I–V oraz uczniów trzecich klas gimnazjalnych, Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach”.
Wartość ogólna projektu wynosi 21 150,00 zł, z czego
18 645,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi.
Dotacja obejmuje:
1. Zakup pomocy dydaktycznych: walizka ekobadacza do
obserwacji oraz badania wód i pH gleb; teatrzyk
kamishibai oraz książki do kamishibai.
2. Dofinansowanie wycieczek szkolnych:

 Jednodniowa wycieczka – „Śladami rzeki Pilicy”,
Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim,
rezerwat „Niebieskie Źródła”, Groty Nagórzyckie,
bunkier w Konewce, rezerwat leśny Spała.
 Jednodniowa wycieczka – „Nadwarciański Gród”Załęcze
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krasowe w kamieniołomach wapienia w Lisowicach.
 Dwudniowa wycieczka do Ojcowskiego Parku
Narodowego, osobliwości przyrodnicze OPN, Grota
Łokietka, Brama Krakowska, Dolina Prądnika,
Zamek w Pieskowej Skale, Park Krajobrazowy
Orlich Gniazd-Pustynia Błędowska, ruiny zamku w
Ogrodzieńcu,
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terenie nieczynnego kamieniołomu w Kromołowie,
ruiny zamku Mirów i zamku Bobolice.
3. Dofinansowanie warsztatów stacjonarnych:
 Mobilne Planetarium - „Obieg wody w przyrodzie”.
 Warsztaty ekologiczne „Cztery żywioły”.
 Warsztaty ekologiczne ODE „Źródła” w Łodzi pt.
„Niebieska Planeta”.

 Warsztaty ekologiczne ODE „Źródła” w Łodzi pt.
„Daleko od wody”.
 Warsztaty ekologiczne ODE „Źródła” w Łodzi pt.
„Kto oddycha w wodzie”.
 Warsztaty ekologiczne „Świat Przygód” w Łodzi pt.
„Woda doświadczenia”.

4. Zakup artykułów papierniczych i eksploatacyjnych:
kartony, kleje, farby plakatowe, bloki, tonery do
drukarek, papier do dyplomów.
Z udziału własnego zakupiono nagrody do licznych
konkursów w ramach realizowanego projektu:
 Konkurs geograficzny dla klas V - „Zasoby przyrodnicze
Parków Krajobrazowych województwa łódzkiego”.
 Konkurs świetlicy szkolnej - „Woda dar natury”.
 Konkurs plastyczny dla klas V – „Cykl życia wody”.
 Konkurs fotograficzny dla klas gimnazjalnych – „Kropla
wody”.
 Konkurs plastyczny dla klas I-II – „Woda nas uwodzi”.
 Matematyczno-Przyrodniczy Turniej Wiedzy o Wodzie
dla klas IV-V – „Tajemnice wody”.

