
 

 

PROJEKT EDUKACYJNY ZAGOSPODAROWANIA PATIO W ZSKŚiA W GIŻYCKU. 

SZKOLNE PATIO DLA UCZNIÓW, PRZEZ UCZNIÓW W LICZBACH. 

 

Pomysł zagospodarowania szkolnego patia zrodził się w czasie przygotowań do tygodnia matematyki 

realizowanego na terenie szkoły w roku szkolnym 2016/2017. 

Przedsięwzięcie miało na celu pokazanie innego oblicza matematyki - niż to odbierane z ławek 

szkolnych, popularyzację matematyki oraz pokazanie użyteczności matematyki w działaniach 

związanych z wykonywanym w przyszłości zawodem.  

Projekt zagospodarowania patia realizowany będzie w latach 2017-2019. Realizacja będzie polegała na 

wykonaniu przez uczniów z każdego zawodu kompleksowego zagospodarowania szkolnego patia. 

Obecnie wykonany został plan zagospodarowania patia przez uczniów technikum architektury 

krajobrazu - „Wstępna koncepcja zagospodarowania patio szkoły”. Rozpoczęto już prace związane z 

wymianą chodników, które wykonują uczniowie kształcący się w zawodach technik budownictwa oraz  

technik inżynierii środowiska i melioracji.  

Kolejnym  etapem, który będzie realizowany to rewitalizacja oczka wodnego i terenu wokół niego. 

Pracami tymi mają zająć się uczniowie ze wszystkich zawodów szkoły, a w szczególności z technikum 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technikum architektury krajobrazu oraz technikum 

agrobiznesu, w czasie zajęć pracowni kształcenia zawodowego i praktycznego. Zadaniem uczniów 

technikum organizacji reklamy będzie przygotowanie materiałów upowszechniających informacje na 

temat realizowanego projektu, które umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły, portalach 

społecznościowych oraz w budynku szkoły. Uczniowie ci, przygotują również prezentację  wykonanych 

prac. 



Planujemy: 

- montaż plastikowego oczka wodnego,  

- montaż paneli słonecznych do produkcji prądu, 

- montaż i podłączenie akumulatora do instalacji solarnej oraz do urządzeń wokół oczka, 

- montaż grzałki do oczka wodnego, 

- montaż oświetlenia energooszczędnego, 

- montaż stacji meteorologicznej, 

- obsadzenie roślinami terenu wokół oczka. 

Na rewitalizację oczka wodnego i terenu wokół niego złożyliśmy wniosek do Mazurskiego Centrum 

Edukacji Ekologicznej działającego przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich o udzielenie 

dofinansowania na zadanie p.t.:  SZKOLNE PATIO DLA UCZNIÓW, PRZEZ UCZNIÓW W LICZBACH.  

 

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 5 000 zł ze środków pochodzących 

 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 2.10.2017r. – 30.11.2017r. 
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