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Urząd Gminy w Augustowie

W Zespole Szkół im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach w 2016r.
prowadzono następujące działania służące poprawie efektywności energetycznej:

1) Przeprowadzono czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania.

2) Promowanie oszczędzania energii wśród uczniów i pracowników szkoły poprzez
wyłączanie zbędnego oświetlenia oraz niewykorzystywanych urządzeń elektrycznych.

3)

Przeprowadzono

zajęcia

informacyjno

-

edukacyjne

dotyczące

zachowań

energooszczędnych na godzinach wychowawczych, lekcjach techniki, fizyki, biologii.

4) Dostosowanie ogrzewania pomieszczeń i oświetlenia do faktycznych potrzeb.

5) Rozmowy oraz akcje promujące energię na lekcjach w kl. I - III.

W zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi:
- przeprowadzano pogadanki dotyczące selekcji odpadów komunalnych ( godziny
wychowawcze, technika, fizyka, biologia)
- włączono się w akcje zbierania zużytych baterii i telefonów komórkowych, płyt CD,
makulatury
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W odpowiedzi na pismo z dnia 2 0 . 0 2 . 2 0 1 7 r. w sprawie informacji odnośnie
stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w roku 2016 Dyrektor Zespołu
Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów inform uje:
1. Podjęto działania zmierzające do realizacji przedsięwzięć „ Poprawa efektywności
energetycznej budynków szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie I " w

szkołach Gminy

A ugustów , w ramach „ Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ".
Wniosek dotyczy
a ) Termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie - planowane wydatki
kwalifikowalne 395 796,65 PLN , w tym dofinansowanie 316 637,32 PLN ( 80% ) .
b ) Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Henryka Dobrzańskiego
„ Hubala " w Kolnicy z częścią mieszkalną - planowane wydatki kwalifikowalne

1130 003,00 PLN , w tym dofinansowanie 904 002,40 PLN ( 8 0% )
Dokumentacja wykonana w IV kwartale 2015 roku wyniosła 40 300,00 PLN ( obie szkoły).

Koszt audytów opłaconych w 2016 roku wyniósł 1 599,00 PLN .
Całość zadania wynosi 1 525 799,69 PLN , w tym dofinansowanie 1 220 639,72 PLN ( 80% )
Planowana realizacja zadania w 2017 roku .
2 . W siedzibie ZOES na bieżąco udzielano porad prawnych i sposobów rozwiązywania
problemów dotyczących :
- dowożenia dzieci do szkół,
- problemów wychowawczych , opiekuńczych i wychowawczych

Na bieżąco dbano o oszczędność energii elektrycznej poprzez ograniczenie zbędnego
oświetlenia i energii ciep ln ej.
3 . We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach podjęto działania informacyjnoedukacyjne , mające na celu zwiększenie świadomości uczniów oraz rodziców , dotyczącą
efektywności energetycznej m. in.
- oszczędzania energii elektrycznej ,
- instalowania żarówek energooszczędnych,
- prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i selektywnego zbierania
odpadów komunalnych .

4 . Szkoły podjęły działania edukacyjne , zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej
społeczeństwa m.in. : prowadzenie zajęć dotyczących praw dziecka , praw u cznia, mediacji
, czy możliwości dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej - na godzinach z wychowawcą .

Szczegółowe informacje przesłały wszystkie szkoły w odrębnych wykazach .
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w Szkole Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich
w 2016 r.

I.

Poprawy efektywności energetycznej w naszej szkole dokonano poprzez następujące
przedsięwzięcia:

1 - wymianę dwóch monitorów typu kineskopowego na dwa energooszczędne monitory typu LCD,
2 - wymianę oświetlenia w toaletach na żarówki energooszczędne.
II.

Działania informacyjno- edukacyjne , dotyczące poprawy efektywności energetycznej:
1. Podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej efektywności energetycznej na
godzinach wychowawczych- realizacja przez cały rok
2. Realizacja tematyki dotyczącej oszczędzania energii na poszczególnych przedmiotach
(przyroda, technika, zajęcia komputerowe, matematyka-przykładowe tematy zajęć„Domowe wydatki można ograniczyć", „Jak być przyjaznym dla środowiska?",
„Ludzie szukają recepty na naprawę świata", „Jak dbać o Ziemię?")
3. Uroczyste obchody Dnia Ziemi (22 kwietnia)- dzień poświęcony ekologii i.t.p.
4. Przygotowanie grafiki komputerowej na temat sposobów oszczędzania energii wykorzystanie poznanych narzędzi programowych.
III.
Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych:
1. Prowadzenie segregacji odpadów w szkole(wewnątrz jak i na zewnątrz budynku
znajdują się odpowiednio oznakowane pojemniki),
2. Podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej selektywnego zbierania odpadów realizacja na godzinach wychowawczych- realizacja przez cały rok
Realizacja tematyki dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami na poszczególnych
przedmiotach (przykładowe tematy zajęć- „Rady na odpady", „Jak segregujemy śmieci",
wykonanie prac przestrzennych z odpadów -„Kolorowa postać z tworzyw sztucznych", itp.)
3. Prowadzenie przez nauczyciela przyrody na terenie szkoły zbiórki baterii. Zebrane
baterie są przekazywane przedsiębiorstwu REBA. W zbiórce uczestniczą wszystkie
klasy.
We wszystkich klasach przeprowadzane są pogadanki na temat, dlaczego baterie należy
zbierać oddzielnie oraz z jakiego powodu są tak szkodliwe dla środowiska. Wyróżniający się w
zbiórce uczniowie są nagradzani na koniec roku.

Informacja o działaniach edukacyjnych i organizacyjnych związanych z oszczędzaniem energii
1. W budynku szkoły, w toaletach zostały wymienione tradycyjne żarówki na
energooszczędne oświetlenie ledowe.

2.

Po zakończeniu pracy uczniów z komputerami, wyłączam lokalną sieć - dzięki
temu komputery klienckie nie pozostają w stanie czuwania.

Tematyka zajęć:
PRZYRODA:
•
•
•
•

Domowe wydatki można ograniczyć.
Jak być przyjaznym dla środowiska?
Ludzie szukają recepty na naprawę świata.
Jak dbać o Ziemię?

TECHNIKA:
•
•
•

Rady na odpady.
Domowe urządzenia elektryczne.
Opłaty domowe - za co płacimy?

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

•

•

Przygotowanie grafiki komputerowej( wykorzystaniem poznanych narzędzi programowych)
dotyczącej sposobów oszczędzania energii.

COROCZNA ORGANIZACJA OBCHODÓW DNIA ZIEMI (22 KWIETNIA)
Nauczyciele przygotowują z uczniami każdego roku przedstawienia o tematyce ekologicznej i
sozologicznej,.

Informacja o działaniach edukacyjnych i organizacyjnych związanych z problematyka odpadów
1. Nauczyciel przyrody prowadzi na terenie szkoły zbiórkę baterii. Zebrane baterie
są przekazywane przedsiębiorstwu REBA. W zbiórce uczestniczą wszystkie klasy.
We wszystkich klasach przeprowadziłam pogadankę na temat, dlaczego baterie należy
zbierać oddzielnie oraz z jakiego powodu są tak szkodliwe dla środowiska. Wyróżniający się w
zbiórce uczniowie są nagradzani na koniec roku.
2. Prowadzimy również zbiórkę zużytych kartridży oraz tonerów drukarek
laserowych - współpraca z przedsiębiorstwem RecyPlan.
3. Uczniowie biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata" - każda taka akcja jest
poprzedzona informacją o konieczności i sposobie segregacji odpadów.
Tematyka zajęć:
PRZYRODA
Jak być przyjaznym dla środowiska?

•

Recykling i segregacja odpadów.

•
•

Surowce odnawialne i nieodnawialne.
Jak dbać o Ziemię?

TECHNIKA:
•
•
•

Rady na odpady.
Wykonanie prac przestrzennych z odpadów -„Kolorowa postać z tworzyw sztucznych"
COROCZNA ORGANIZACJA OBCHODÓW DNIA ZIEMI (22 KWIETNIA)
Przygotowuję z uczniami każdego roku przedstawienia o tematyce ekologicznej i
sozologicznej - w tym również objaśniające pojęcia segregacja, recykling oraz oszczędzanie
surowców.

IV.

Działania edukacyjne , zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej
społeczeństwa.
1. Działania informacyjne na temat możliwości korzystania z bezpłatnych porad prawnych na
temat praw i obowiązków obywateli- na godzinach wychowawczych - przez cały rok
Jabłońskie dn. 29.03.2017 r.
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Kwiecień 2016r z okazji Dnia Ziemi:
-uczniowie klasy IV podczas apelu przekazali swoim koleżankom i kolegom
zasady segregacji śmieci i recyklingu. Zachęcali do segregowania śmieci i
oszczędzania energii elektrycznej.
- został ogłoszony gminny konkurs związany z promowaniem piękna naszej
planety, dla klas I-III „Świat fauny - portret ulubionego zwierzaka” oraz dla
klas IV-VI „Świat flory - w krainie pejzażu”. Celem konkursu było rozwijanie
zainteresowań ekologicznych, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za
piękno naszego środowiska i jego poszanowanie.
f

- uczniowie klas IV-VI brali udział w szkolnych konkursach ekologicznych:
•

Technika- „Ekoskarbonka” - czyli drugie życie śmiecia - wykonanie w
ten sposób skarbonki lub doniczki tylko materiałów odpadowych

• Przyroda - najciekawszy plakat z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi.
• Plastyka - konkurs plastyczno-polonistyczny „Bądź eko-modna”:
wykonanie projekt stroju z odpadów wraz z opis materiałów, z których
został zrobiony w dowolnej formie literackiej np. wierszem.
16 września 2016r - uczniowie klasy V brali udział w akcji Sprzątanie Świata.
Uczniowie otrzymali worki i rękawice i wraz z wychowawcą udali się na
sprzątanie przyszkolnego terenu.
W klasach 0-VI program nauczania zawiera elementy edukacji
ekologicznej. Nauczyciele na lekcjach przekazują uczniom wiedzę z zakresu
segregacji śmieci (na szkolnych korytarzach ustawione zostały pojemniki do
segregacji śmieci) , oszczędzania energii poprzez zakup urządzeń
energooszczędnych czy wyrabiania dobrych nawyków np. wyłączania zbędnego
oświetlenia. W szkole systematycznie nauczyciele przypominają uczniom o

konieczności wyłączania oświetlenia na korytarzach, łazienkach czy w klasach,
by od najmłodszych lat wpoić uczniom nawyk oszczędzania energii
elektrycznej.
Na lekcjach przyrody przeprowadzono zajęcia lekcyjne poruszające
zagadnienia ekologiczne m.in.
energia odnawialna, efekt cieplarniany,
oszczędzanie energii elektrycznej czy recykling, następnie uczniowie mieli za
zadanie wykonanie plakatu, ulotki czy prezentacji multimedialnej. Uczniowie
poznali
również zasady bezpiecznego obchodzenia się ze sprzętem
elektrycznym, który jest w domach oraz zasadach oszczędzania energii
elektrycznej.

Centrum Kultury i Biblioteka
Gminy Augustów w Żarnowie

Żarnowo Drugie, 14.03.2017

Żarnowo Drugie 16,16-300 Augustów
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Sz. Pan
Zbigniew Buksiński
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Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej za 2016 rok.
I.

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie
efektywności energetycznej - działania inwestycyjne prowadzone w 2016 r.:
1. Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie
Zadanie: Wymiana zużytych żarówek tradycyjnych na żarówki LED
w oświetleniu zewnętrznym wokół budynku Centrum
Koszt: 1 033,63 zł
Finansowanie: środki finansowe z dotacji podmiotowej
Termin realizacji: II półrocze 2016 r.
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