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SMOK CZY SMOG? 

Rok szkolny 2022-2023 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z Bydgoszczy 

oraz całego województwa kujawsko-pomorskiego  

do udziału w projekcie ekologicznym  

Smok czy Smog? 

adresowanym do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas pierwszych  
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Informacja o programie „Czy to smok, czy smog?”,  na którym bazuje projekt  

Program do projektu został opracowany w Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy przez Annę Miszewską, 
nauczycielkę wyżej wymienionego przedszkola oraz doradcę metodycznego edukacji przedszkolnej Kujawsko-Pomorskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Projekt realizowany jest w placówkach oświatowych od 2016 roku, wpisując się 
w codzienność edukacyjną sieci bydgoskich przedszkoli i szkół. Program objęty został honorowym patronatem Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty, a także Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a  jego publikacja została sfinansowana z budżetu 
Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy. W roku szkolnym 2020/2021 obszar projektu 
został rozszerzony o szkolenie nauczycieli przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Bydgoszczy w zakresie realizacji treści programu „Czy to Smok, czy Smog?.  Program zawiera innowacyjny komplet 
scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych (obrazki poglądowe, postać smoka Ziejka, plakat, inscenizacje, wiersze, 
opowiadania, piosenkę z podkładem muzycznym). Program przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 
lat oraz uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Służy kształceniu świadomości zagrożeń płynących z zanieczyszczeń 
powietrza i stanowi ważny punkt edukacji ekologicznej związanej ściśle z problemem smogu.  

I. Cele projektu i programu: 

• edukacja ekologiczna, włączająca do prac placówki edukacyjne, instytucje ekologiczne i kulturalno-oświatowe 

• zachęcanie do aktywności na rzecz ochrony środowiska i walki z zanieczyszczeniami powietrza 

• konsolidowanie działań poprzez zaproszenie do współpracy licznych środowisk promujących ekologię 

• propagowanie założeń bydgoskiej akcji „Czyste Miasto”  

• budzenie w dzieciach przekonania, że ekologia stanowi ważną część życia każdego człowieka  

• inspirowanie rodziców dzieci do działań na rzecz ochrony środowiska  

• uczenie dzieci występowania w roli twórcy i artysty dla lepszego zrozumienia zagadnień ekologii 

• promocja proekologicznego wychowania jako bodźca do rozwoju potencjału twórczego dzieci 
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• dzielenie się dobrymi praktykami w telewizji, prasie, miesięcznikach pedagogicznych i na portalach internetowych. 
 
 

II.  Regulamin udziału w projekcie SMOK CZY SMOG?  

• Program adresowany jest do wszystkich placówek przedszkolnych i szkolnych (klasy pierwsze) Bydgoszczy i 
okolic. 

• Polega na realizacji w placówkach oświatowych profilaktycznego programu ekologicznego „Czy to Smok, 
czy Smog?”. 

•  Koordynator (nauczyciel) z placówki zaangażowanej w program zobowiązany jest:  

- uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach dla nauczycieli organizowanych przez Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (stacjonarnych i on-line) 

- organizować zajęcia dydaktyczne według programu w swojej placówce (termin realizacji scenariuszy 
zajęć - do wyboru przez nauczyciela w przedziale czasowym od października 2022 do kwietnia 2023 
roku. 

- przygotować dzieci do udziału w konkursach o smogu organizowanych przez Przedszkole nr 43  
„U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy (konkurs fotograficzny – załącznik nr 1 do regulaminu) 

- przygotować i przesłać na adres mailowy: anna.miszewska@cen.bydgoszcz.pl sprawozdania z przebiegu 
realizacji programu do 28 kwietnia bieżącego roku szkolnego  
w formie: 

• 5 zdjęć z działań/zajęć dzieci podczas realizowanego programu  
oraz jedno zdjęcie do konkursu  pt. „Unikaj smogowej chmury, spędzaj czas na łonie natury!” 
(informacja o projektowym konkursie fotograficznym – załącznik nr 1 do regulaminu) 

• Zeskanowane pisemne zgody rodziców na udostępnienie wizerunku dziecka  
oraz wytworów jego prac w ramach realizacji ww. projektu) 
(oświadczenie – załącznik nr 2 do regulaminu)  

• sprawozdania pisemnego z przebiegu programu  

mailto:anna.miszewska@cen.bydgoszcz.pl
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(arkusz sprawozdawczy - załącznik nr 3 do regulaminu). 
 

III. Organizacja projektu:  
1. Organizatorami projektu są placówki: 

- Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy – główny promotor działań na rzecz dzieci  
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy – główny promotor działań  
  na rzecz nauczycieli 
- Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy  - główny fundator 
upominków  i nagród. 

2. Za sprawy organizacyjne odpowiada autor programu, pomysłodawczyni projektu; 
- Anna Miszewska, mail: anna.miszewska@cen.bydgoszcz.pl, tel. 503-186-511, 

a także mentorzy programu:  
- Krystyna Karpińska 

- Iwona Olejnik. 
3. Wszystkie bieżące informacje oraz materiały dydaktyczne wraz z programem „Czy to Smok, czy Smog?”  

w formacie PDF można pobrać na stronach:  

- p43.edu.bydgoszcz.pl 

- cen.bydgoszcz.pl  

- www.czystabydgoszcz.pl 
4. Zgłoszenie placówki do udziału w projekcie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem się  

do wypełnienia wyżej wymienionych obowiązków. 
Do projektu zgłaszamy się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.cen.bydgoszcz.pl 
Link do zapisu placówki:  
https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=anna.miszewska%40edupolis.

pl&lang=pl-PL&origin=OfficeDotCom&route=Start&sessionid=7db0d80b-fc01-4d83-a930-

mailto:anna.miszewska@cen.bydgoszcz.pl
http://www.cen.bydgoszcz.pl/
https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=anna.miszewska@edupolis.pl&lang=pl-PL&origin=OfficeDotCom&route=Start&sessionid=7db0d80b-fc01-4d83-a930-45c38c7762bd&subpage=design&id=PLJv5e3SI0yXy6roeuhFCBlCBucrMyxMgjTU-kvysBBUQVNZUVdOT0Y1UThQSlRVM1FYWldXQU9VTS4u&analysis=true&topview=Preview
https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=anna.miszewska@edupolis.pl&lang=pl-PL&origin=OfficeDotCom&route=Start&sessionid=7db0d80b-fc01-4d83-a930-45c38c7762bd&subpage=design&id=PLJv5e3SI0yXy6roeuhFCBlCBucrMyxMgjTU-kvysBBUQVNZUVdOT0Y1UThQSlRVM1FYWldXQU9VTS4u&analysis=true&topview=Preview
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45c38c7762bd&subpage=design&id=PLJv5e3SI0yXy6roeuhFCBlCBucrMyxMgjTU-
kvysBBUQVNZUVdOT0Y1UThQSlRVM1FYWldXQU9VTS4u&analysis=true&topview=Preview 

 
5. Wszystkie przedszkola i szkoły biorące udział w projekcie otrzymają upominki.  
6. Realizacja programu o smogu wliczana jest w punktację konkursową Urzędu Miasta w Bydgoszczy za całokształt 

działań ekologicznych placówek biorących udział w akcjach ekologicznych „Czystej Bydgoszczy”. 
7. Spotkanie inauguracyjne online odbędzie się 5 października 2023 roku o godzinie 18:00   

na platformie Clickmeeting. 
 
Link rejestracyjny na spotkanie: 

 
https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/77k1122,Smok-czy-smog-warsztatyspotkania-

projektowe.html?sid=66f9ecd0f812eccd4c29642203af180c 

 
8. Spotkanie podsumowujące przewidujemy na 5 czerwca 2023 roku o godzinie 17:00  

w siedzibie KPCEN w Bydgoszczy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=anna.miszewska@edupolis.pl&lang=pl-PL&origin=OfficeDotCom&route=Start&sessionid=7db0d80b-fc01-4d83-a930-45c38c7762bd&subpage=design&id=PLJv5e3SI0yXy6roeuhFCBlCBucrMyxMgjTU-kvysBBUQVNZUVdOT0Y1UThQSlRVM1FYWldXQU9VTS4u&analysis=true&topview=Preview
https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=anna.miszewska@edupolis.pl&lang=pl-PL&origin=OfficeDotCom&route=Start&sessionid=7db0d80b-fc01-4d83-a930-45c38c7762bd&subpage=design&id=PLJv5e3SI0yXy6roeuhFCBlCBucrMyxMgjTU-kvysBBUQVNZUVdOT0Y1UThQSlRVM1FYWldXQU9VTS4u&analysis=true&topview=Preview
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Załącznik 1.                                                             

REGULAMIN  

 FOTOGRAFICZNEGO  KONKURSU EKOLOGICZNEGO  

Unikaj smogowej chmury, spędzaj czas na łonie natury! 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU SMOK CZY SMOG? 

1. Cele konkursu: 

• kształtowanie postaw proekologicznych 

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni 

• rozbudzanie zainteresowań fotografowaniem. 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

- konkurs adresowany  jest do dzieci przedszkolnych i rodziców. 

- zadaniem uczestników jest przedstawienie fotografii zgodnie z tematem konkursu  „Unikaj smogowej 

chmury, spędzaj czas na łonie natury!”   

Wymogi zdjęcia: 

- ekoportret, lub zdjęcie w ruchu ukazujące działanie dziecka na łonie natury 
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- zdjęcie o dobrej rozdzielczości 

- z jednej placówki, biorącej udział w projekcie Smok czy Smog?, należy wysłać jedną fotografię mailem  

na adres mailowy:  anna.miszewska@cen.bydgoszcz.pl do 28 kwietnia 2023 roku  

- powyższy konkurs jest składową projektu Smok czy Smog? 

- ocenie będą podlegać: zgodność z tematyką konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość,  

humor i estetyka 

- do zdjęcia dołączamy dane:  imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę i adres placówki, numer telefonu,                  

e-mail oraz imię i nazwisko opiekuna. 

3. Wyniki konkursu i nagrody: 

• wśród uczestników konkursu zostanie przyznane 6 nagród głównych 

• laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami 

• wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a nauczyciele podziękowania 

• wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 5 czerwca 2023 roku na gali zakończeniowej projektu Smok czy Smog? 

• zdjęcia prac wraz z wynikami zostaną opublikowane na  stronach internetowych: 

p43.edu.bydgoszcz.pl,  www.czystabydgoszcz.pl, cen.bydgoszcz.pl 

  Anna Miszewska, autor-koordynator projektu  

numer kontaktowy: 503-186-511  

mailto:anna.miszewska@cen.bydgoszcz.pl
http://www.czystabydgoszcz.pl/
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Załącznik 2. 
SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO  

Smok czy smog? 
rok szkolny 2022/2023 

Przedszkole/szkoła …………………………………… 
Liczba dzieci w projekcie: ………………………… 
Nauczyciel – koordynator projektu w placówce ………………….. 
 

Nazwa grup/ 
klas biorących  

udział  
w projekcie 

Podjęte działania 
Uzyskane efekty 

(do całości projektu) 
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Załącznik 3 

 
Bydgoszcz, ……………… 

Oświadczenie  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

…………………………………………………….. 

w projekcie edukacyjnym „Smok czy Smog”? organizowanym przez:  Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy,   

Urząd Miasta w Bydgoszczy,  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, a także udostępnienie zdjęć z wizerunkiem 

mojego dziecka  i  jego wytworów prac na stronach internetowych: p43.edu.bydgoszcz.pl, www.czystabydgoszcz.pl, cen.bydgoszcz.pl 

 oraz na spotkaniu dla nauczycieli podsumowującym wyżej wymieniony projekt 5 czerwca 2023 roku. 

 

Podpis rodzica 

………………………………. 

 

 

 

 

http://www.czystabydgoszcz.pl/

