
Nr Wnioskodawca Nazwa działania Termin 
Wnioskowana 

kwota

Średnia 

zasięg

Średnia 

uczestnicy

Średnia 

oryginalność

Średnia efekt 

ekologiczny
Ocena

 Przyznano 

kwotę 
Główne działania

27 Przedszole nr 26 Pod Tęczowym Parasolem Pszczoła to skarb
15.04 - 

20.10.2020
2 000,00 zł 1 2 2 3 8 2 000,00 zł

międzyprzedszkolny konkurs plastyczny, wycieczka do 

pasieki, międzyprzedszkolny quiz wiedzy, 

miedzyprzedszkolny konkurs fotograficzny, budowanie 

hoteli dla murarek,realizacja projektu "Ul na kółkach", 

inscenizacja teatralna, festyn rodzinny, tworzenie mini 

ogródka, warsztaty z rodzicami

15 Przedszkole nr 28 Mały Poliglota
Wodę oszczędzamy, bo na naszych działkach 

i przy domach deszczówkę zbieramy.

maj-czerwiec 

2020
2 000,00 zł 1 2 1,67 3 7,67 2 000,00 zł

wystawa fotograficzna, cykl zajęć edukacyjnych dot. 

wody i deszczu, przygotowanie ulotek, happening, 

wycieczki tematyczne do Muzeum Wodociągów, 

nagranie filmiku, spotkanie warsztatowe 

z przedszkolami, zbiórka deszczówki

23
Przedszkole nr 61 Integracyjne im. Wandy 

Chotomskiej

Gry planszowe wymyślamy i wiedzę o pszczołach 

zdobywamy - jestem twórcą edukacyjnej eko-gry 

planszowej - projekt edukacyjny

kwiecień-

czerwiec 2020
 2 000,00 zl 1 2 1,67 2,67 7,34 1 200,00 zł

konkurs na pszczelą grę edukacyjną połączony 

z cyklem zajęć edukacyjnych, uroczysta gala 

podsumowująca konkurs połączona z prezentacją, 

wystawą i mini turniejem gier

32 Zespół Szkół nr 6

Gra miejska - "Pszczoły nad Starym Kanałem 

Bydgoskim, wokół naszej szkoły i w naszym 

życiu"

23.05.2020 2 000,00 zł 1 2 1,67 2,67 7,34 1 200,00 zł piknik rodzinny połączony z grą terenową (quest)

55
Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. 

Kochanowskiego z Oddziałami Sportowymi 

Projekt badawczo-edukacyjny "Nasze ogrody są 

pełne wody"
czerwiec 2020 2 000,00 zł 1 2 1,67 2,67 7,34 1 200,00 zł

warsztaty edukacyjne z wykładowcami akademickimi, 

konkurs na deszczomierz i makietę obiegu wody

58

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Szkoła 

Podstawowa nr 20 im. Ks. Prymasa Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami 

Integracyjnymi

Zdrowy oddech dla Bydgoszczy

kwiecień-

październik 

2020

1 200,00 zł 1 2 1,67 2,67 7,34 1 200,00 zł

wycieczkd do ogrodu botanicznego, przygotowanie 

ścieżki dydaktycznej o drzewach, konkurs na 

opracowanie gry o tematyce antysmogowej, konkurs 

na list-odezwę, sprzątanie lasu

42
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama 

Mickiewicza z Oddziałami Sportowymi
Moja Przyjaciółka Pszczółka

kwiecień-maj 

2020
2 000,00 zł 1 2 1,33 3 7,33 1 200,00 zł

założenie łąki kwietnej, spotkanie z pszczelarzem, 

miejski konkurs plastyczny, gra terenowa, wykonanie 

domków dla owadów, happening

62
Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji 

Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi
Pada deszcz, Ty go zbierz.

maj/czerwiec 

2020
1 200,00 zł 1 2 1,33 3 7,33 1 200,00 zł

wykonanie tematycznej gazetki ściennej, pokaz 

doświadczeń z wodą, konkurs plastyczny, konkurs 

literacki, miedzyszkolny konkurs na prezentację 

multimedilaną, prelekcje specjalisty, wystawa

1 Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli

IV Mały Kongres Ochrony Środowiska dla 

Uczniów Bydgoskich Szkół Podstawowych 

pod hasłem "Zdrowy oddech dla Bydgoszczy".

2020 

październik 
2 000,00 zł 1 1 2 3 7 800,00 zł

Prelekcje, debata oksfordzka, konkurs grafiki 

komputerowej na plakat/ulotkę, konkurs wiedzy, 

kongres wpisuje się w podstawę programową biologii w 

szkole podstawowej

3
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Arkadego 

Fiedlera z Oddziałami Integracyjnymi 
Czyste powietrze dla nas i przyszłych pokoleń 

wrzesień-

listopad 2020
2 000,00 zł 1 2 1,33 2,67 7 800,00 zł

konkursy wiedzy dla uczniów kl.  I-III i uczniów 

kl.IV-VIII, konkurs na portfolio, warsztaty z leśnikiem, 

rodzinny konkurs fotograficzno-projektowy, konkurs 

plastyczny

Przyznane Bydgoskie Granty Ekologiczne



10 Przedszkole Niepubliczne "Borowiki" Światowy Dzień Pszczół - Ratujmy naszą planetę!
kwiecień - maj 

2020
2 000,00 zł 1 1 2 3 7 800,00 zł

warsztaty sensoryczne z robotami, konkurs 

przedszkolny na przebranie, konkurs plastyczno-

techniczny, prezentacje edukacyjne, wycieczka do 

pasieki, konkurs wiersza i piosenki, przeglad literatury

13
Zespół Szkół Budowlanych 

im. Jurija Gagarina

Bydgoszcz pełna piersią - Zdrowy oddech dla 

Bydgoszczy - konkurs na plakat promujacy 

różnorodne formy walki ze smogiem oraz 

opowiadania antyutopijne zwiazane ze wzrostem 

zanieczyszczenia powietrza połączone z forum 

ekologicznym

październik 

2020
2 000,00 zł 1 2 1,67 2,33 7 800,00 zł

miejski konkurs na plakat ekologiczny dot. smogu, 

warsztaty pisarskie połaczone z konkursem, wystawa 

po konkursie, forum ekologiczne podczas  Bydgoskich 

Dni Architektury

20 Rada Osiedla Okola
Zdrowy oddech dla Bydgoszczy - zdrowym 

oddechem dla Okola

18 września 

2020
2 000,00 zł 1 2 1 3 7 800 zł

festyn ekologiczny na Okolu, quizy i konkursy wiedzy, 

prezentacje ekologicznych sposobów ogrzewania  

domów, promocja programu "Czyste powietrze 2020", 

pogadanki, promocja drzew tlenowych

39
Międzynarodowa 

Szkoła Podstawowa Sokrates

Bydgoskie Szkoły zapraszają pszczoły - konkurs 

na najpiękniejszy ogród/balkon/kwietnik przyjazny 

pszczołom.

10.04 - 

16.06.2020
250,00 zł 1 2 1,33 2,67 7 250 zł

miejski konkurs na założenie ogródu/balkonu/kwietnika 

przyjaznego pszczołom

40 Przedszkole nr 19 Pszczółki przyjaciółki

kwiecień-

październik 

2020

2 000,00 zł 1 2 1,33 2,67 7 800 zł

wycieczka do pasieki, spotkanie z pszczelarzem, 

konkurs plastyczny i fotograficzny, tworzenie ogrodu 

przyjaznego pszczołom, marsz uliczny, opracowanie 

plakatu, obchody Światowego Dnia Pszczół (zabawy, 

konkursy)

45
Zespół Szkół nr 1 im. Bartłomieja 

z Bydgoszczy
"Pszczela wiedza" - warsztaty i turniej wiedzy 19-20 maja 2020 800,00 zł 1 1 2 3 7 800 zł

zajęcia warsztatowe (tworzenie atlasu roślin, mapa 

lokalnych pasiek, budowanie domku dla pszczół), 

turniej wiedzy

47
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Szarych 

Szeregów z Oddziałami Dwujęzycznymi
Smog nam nie straszny

kwiecień-

cz\erwiec 2020
2 000,00 zł 1 1 2 3 7 800 zł

utworzenie Eko-Kącika, przeprowadzenie kampani 

edukacyjnej na osiedlu, przygotowanie prezentacji 

multimedilanych, osiedlowe warsztaty ekologiczne, 

akacja sadzenia roslin, miejski konkurs plastyczny, 

szkolny konkurs fotograficzny, stworzenie spotu 

edukacyjnego

53
Zespół Szkół Ekonomiczno-

Administracyjnych
Światowy Dzień Pszczół

kwiecień-maj 

2020
2 000,00 zł 1 2 1,67 2,33 7 800 zł

wycieczka do pasieki, wykonanie miododajnej rabaty, 

konkurs na prezentacje multimedialne uczniów, projekt 

ulotki, kiermasz ekologiczny

54 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 Placówka z dobrą energią i klimatem
kwiecień-10 

listopada 2020
2 000,00 zł 1 2 1,67 2,33 7 800 zł

konkurs plastyczno-konstrukcyjny, warsztaty dla dzieci, 

wizyty studyjne, spotkanie panelowe dla nauczycieli, 

kokurs prezentacji multimedialnych, pokaz pojazdów 

ekoprzyjaznych, letnie półkolonie

64 Przedszkole nr 48 Pod Sosnami

Miedzyprzedszkolny konkurs pod hasłem 

"Ekologiczny domek dla owadów zapylających" 

Tygodniowy projekt edukacyjny w naszej 

placówce "Jestem przyjacielem pszczół"

20 maja 2020 2 000,00 zł 1 2 1,33 2,67 7 800 zł
Miedzyprzedszkolny konkurs konstrukcyjny, stworzenie 

mini-łąki, zajęcia i warsztaty edukacyjne



8 Przedszkole nr 16

Miedzyprzedszkolny Quiz wiedzy "Mądrze 

deszczówką gospodarujesz - zdrowe środowisko 

zyskujesz" połaczony z prezentacją deszczowych 

wierszy i piosenek oraz konkursem plastycznym 

"Wody kropelka - moc wielka"

kwiecień-

czerwiec 2020
2 000,00 zł 1 1 1,67 3 6,67 800,00 zł

cykl zajęc edukacyjnych, prezentacje multimedilane, 

przedszkolna akcja "Zbieramy deszczówkę", zajęcia 

plastyczno-konstrukcyjne, zabawy badawcze, 

wycieczka do Muzeum Wodociągów, happening 

uliczny, międzyprzedszkolny konkurs plastyczny, 

Festyn rodzinny Świeto Wody", międzyprzedszkolny 

quiz wiedzy połaczony z prezentacją deszczowych 

wierszy i piosenek

19 Przedszkole nr 12 Sówka
"Sówkowe" przedszkolaki deszczówkę zbierają 

i wodę oszczedzają

maj-listopad 

2020
 2 000, 00 zł 1 1 1,67 3 6,67 800 zł

 prelekcje pracownika Wodociągów Miejskich, zajęcia 

edukacyjne dot. wody i deszczówki, zabawy muzyczno-

ruchowe, eksperymenty i doświadczenia, konkurs na 

strój przeciwdeszczowy, konkurs plastyczny, quiz 

25
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej
Nie będzie Pszczół nie będzie nas

20 maja-

23.10.2020
 2 000, 00 zł 1 1 1,67 3 6,67 800 zł

cykl warsztatów edukacyjnych, Święto Pszczół 

z warsztatami plastycznymi, czytaniem książek 

o pszczołach, z warsztatami ogrodniczymi

36

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława 

Tańskiego  z Oddziałami Integracyjnymi 

i Sportowymi

Wodę oszczędzamy i o środowisko dbamy!
kwiecień-

paźdzernik 2020
2 000,00 zł 1 2 1 2,67 6,67 800 zł

prezentacja multimedialna, wycieczki tematyczne, 

konkurs wewnątrzszkolny, badawcze zajęcia terenowe, 

konkurs międzyszkolny 

48 Przedszkole nr 31 (ZS nr 29) Miodne pszczółki - ludzi przyjaciółki
kwiecień-maj 

2020
2 000,00 zł 1 1 2 2,67 6,67 800 zł

cykl zajęc edukacyjnych w opraciu o różnorodne 

metody aktywizujące, konkurs wiedzy i lepienia 

z wosku pszczelego, piknik z grą terenową

52 Przedszkole nr 80 Królestwo Maciusia
Projekt badawczo-konstruktorski "Kap, kap, kap - 

krople łap"
wrzesień 2020 2 000,00 zł 1 1,67 1,33 2,67 6,67 800 zł

konkurs konstruktorski, zbieranie deszczówki 

i działania badawcze

70 Fundacja Gaudeamus
Działanie w zakresie popularyzacji i edukacji 

pszczelarstwa w mieście.
maj 2020 2 000,00 zł 1 1,67 1,33 2,67 6,67 800 zł

warsztaty dla dzieci, seminarium dla rodzin, dzień 

otwartego Pszczelarium WSG

44 Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy UTP zielenią przegania bydgoski smog
20.03-

20.11.2020
5 000,00 zł 1 2 1,33 2,33 6,66 800 zł

wykłady interaktywne dla dzieci i młodzieży, zajęcia 

terenowe

34 Fundacja Rozwoju Jutronauci Co Ty wiesz o pszczołach? - InO 17.05.2020 2 000,00 zł 1 1 1,67 2,67 6,34 800 zł
akcja plenerowa - impreza na orientację z quizem 

wiedzy

38
IV Liceum Ogólnokształcące

im. Kazimierza Wielkiego

X Zielony Bydgoski Survival Miejski czyli aktywna 

edukacja proekologiczna młodzieży 

w Bydgoszczy

27.05.2020 1 600,00 zł 1 1 1,67 2,67 6,34 800 zł miejska gra terenowa dla zespołów 4-osobowych

56 Przedszkole nr 18 Światowy Dzień Pszczół

kwiecień-

październik 

2020

2 000,00 zł 1 1 1,67 2,67 6,34 800 zł

konkurs plastyczno-konstrukcyjny, czytanie 

tematycznych wierszy i bajek, zajecia kulinarne, 

budowanie hoteli dla owadów, tworzenie rabaty 

kwiatowej, kącik tematyczny, happening uliczny, 

konkurs wiedzy, projekcja filów edukacyjnych, lapbooki

60 Pałac Młodzieży

"Przetańczenia dla pszczół ocalenia" - 

ekologiczna impreza artystyczno-edukacyjna z 

okazji Światowego Dnia Pszczół

20.05.2020 1 900,00 zł 1 1 1,67 2,67 6,34 800 zł
widowisko taneczne z mini warsztatami, spotkanie 

z pszczelarzem, quiz wiedzy

61 Przedszkole nr 66 Gdy o pszczoły dbamy - życie przedłużamy
maj-czerwiec 

2020
1 250,00 zł 1 1 1,67 2,67 6,34 800 zł

wycieczka do pasieki, konkurs plastyczny, Pszczeli 

Pochód uliczny, stworzenie rabaty przyjaznej owadom, 

cykl zajęc edukacyjnych, warsztaty plastyczne, zabawy 

sensoryczne



63 Przedszkole nr 20 Zdrowy oddech dla Bydgoszczy
01.04-

31.10.2020
2 000,00 zł 1 1,67 0,67 3 6,34 800 zł

kąciki tematyczne, zajęcia dydaktyczne, opracowanie 

plakatów i lapbooków, sadzenie drzew, zabawy 

sportowe, marsz przedzkolaków, inscenizacja dot. 

smogu, konkursy plastyczne, quiz wiedzy, wycieczki 

tematyczne

68 Przedszkole nr 43 U Krecika Szybownika

"Deszczówkę zbieramy, zawsze ja wykorzystamy" 

- cykl warsztatów ekologicznych oraz konkurs 

plastyczny

wrzesień-

listopad 2020
2 000,00 zł 1 2 0,67 2,67 6,34 800 zł

warsztaty ekologiczne dla dzieci i rodziców, wycieczki 

tematyczne, miejski konkurs plastyczny

72 Szkoła Podstawowa nr 26 W szkole dobrze mówimy o pszczole. 25-27 maja 2020 2 000,00 zł 1 1 1,67 2,67 6,34 800 zł

spotkanie z pszczelarzem, warsztaty rekodzielnicze, 

międzyszkolny konkurs na komiks, międzyszkolny 

interdyscyplinarny konkurs wiedzy

24 Młodzieżowy Dom Kultury nr 5
Chcemy zdrowo żyć, o czyste powietrze dbamy 

nie od dziś.

15.09 - 

15.12.2020
2 000,00 zł 1 1,33 1,33 2,67 6,33 800 zł

otwarte warsztaty plastyczne, przegląd artystyczno-

ekologicznej twórczości przedszkolaków

11
Przedszkole Akademickie Wyższej Szkoły 

Gospodarki "Uniwersytet Dziecięcy"

Zdrowo się mamy bo świeżym powietrzem 

oddychamy.

13.04 - 

11.06.2020
1 995,00 zł 1 1 1,67 2,33 6 800,00 zł miejski konkurs na spot reklamowy

26 Przedszkole nr 33 Jacek i Agatka

O pszczółki dbamy - dobry miodek mamy! cykl 

wielokierunkowych przedsięwzięć z zakresu 

edukacji przyrodniczej

maj-czerwiec 

2020
2 000,00 zł 1 1 1,33 2,67 6 800 zł

obserwacje, doświadczenia, zabawy badawcze, galeria 

parc plastycznych, wystawa pszczelarska, wycieczka 

do Ogrodu Botanicznego UKW, międzyszkolny quiz 

wiedzy, przedsawienie teatralne nauczyciele-dzieciom, 

międzyszkolny konkurs plastyczny, festyn ekologiczny

28

Przedszkole Niepubliczne 

Zasiedmiogórogród Przedszkole artystyczne 

z oddziałami integracyjnymi 

Pada deszcz - Ty go zbierz!
01.04 - 

30.09.2020
2 000,00 zł 1 1 1,33 2,67 6 800 zł

zajęcia edukacyjne nt. wody, zbieranie deszczówki, 

zabawy badawcze, wycieczki tematyczne, 

miedzyprzedszkolne konkursy na pracę przestrzenną, 

przegląd piosenki, quiz o wodzie

41
Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami 

Sportowymi im. Romualda Traugutta

Pszczołom pomagamy - ŻYCIE ocalamy! 

Organizacja Światowego Dnia Pszczół
18-20 maja 2020 1 500,00 zł 0 2 1,33 2,67 6 800 zł

warsztaty edukacyjne, konkurs na przebranie za 

owada i na owadzią maskotkę, prezentacje nt. roślin 

przyjaznych owadom, wystawa produktów pszczelich, 

zakup ula pokazowego

43 Przedszkole nr 11 Zdrowy oddech dla Bydgoszczy  
maj-październik 

2020
2 000,00 zł 1 1 1,67 2,33 6 800 zł

konkurs piosenki ekologicznej, konkurs plastyczny dla 

przedszkolaków, wycieczki tematyczne, pogadanki 

tematyczne, obserwacje jakości powietrza

59 Przedszkole Niepubliczne Promyczek
Realizacja projektu edukacyjno-wychowawczego 

"W krainie pszczół"

01.04-

15.06.2020
2 000,00 zł 1 1 1,33 2,67 6 800 zł

pszczeli kącik, happening uliczny, pogadanki dla 

rodziców, założenie mini ogródka i hotelu dla pszczół, 

spotkanie z pszczelarzem, konkurs plastyczno-

techniczny, międzyszkolny konkurs wiersza i piosenki

65 Zespół Szkół nr 31 Specjalnych
Wojewódzki konkurs plastyczny dla szkół 

specjalnych "Taka mała, a Taka ważna"

kwiecień-

czerwiec 2020
2 000,00 zł 1 1 1,33 2,67 6 800 zł

konkurs plastyczny, spotkanie z pszczelarzem, 

tworzenie ogrodu sensorycznego


