
                         

 

 

 

 

     

 

Program dla gmin województwa 

świętokrzyskiego pn.: „Pracownia edukacji 

ekologiczno -  przyrodniczej w szkole 

podstawowej”. 

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Skorzeszycach realizuje Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: 

„Pracownia edukacji ekologiczno -  przyrodniczej w szkole podstawowej”. 

Organizatorem Programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki 

wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach, na podstawie zawartej umowy dotacji z dnia 17 maja 2017 r. 

WFOŚiGW w Kielcach, udzielił Gminie dotacji w kwocie 20 000 zł, co stanowi 80% 

kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego 

programu, którego koszt całkowity rzeczywisty wyniósł 25 000 zł. Pozostałe środki 

pochodzą z budżetu gminy Górno. 

Efektem rzeczowym projektu jest wyposażenie / doposażenie / utworzenie 

pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole na potrzeby dydaktyki nauk 

przyrodniczych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno - fizycznych, 

geologicznych oraz przeszkolenie nauczycieli dotyczące wykorzystania zakupionych 

pomocy dydaktycznych i sprzętu. 

Efektem ekologicznym będzie polepszenie warunków nauczania przedmiotów 

przyrodniczo - środowiskowych w szkole podstawowej oraz integracja , 

komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy 

poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek. 

Program jest projektem edukacyjnym realizowanym w ramach "Listy 

przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w roku 2017", rozdziału B.V.1. 



- Inne działania ochrony środowiska. Edukacja ekologiczna, pkt 3 - Rozwój 

infrastruktury służącej edukacji. 

Koszt zadań realizowanych w ramach programu wynosi 25 000 zł. Z czego 80% 

pokrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach, a 20% (5 000 zł) kosztów kwalifikowanych pokrywa Gmina Górno. 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie składają serdeczne podziękowanie 

Wójtowi Gminy Górno Panu Przemysławowi Łysakowi za dofinansowanie programu 

„Pracownia edukacji ekologiczno -  przyrodniczej w szkole podstawowej”. 

Jesteśmy wdzięczni za nieustanne wsparcie działań naszej szkoły oraz inwestowanie 

w jakość edukacji na terenie Gminy Górno.  

 

 


