Szkolne Koło LOP
Szkolne Koło LOP skupia uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Krzesimowie.
Członkiem koła może zostać każdy uczeń szkoły, który nie pozostaje obojętny na
sprawy ochrony przyrody i środowiska.
Opiekunami SK LOP w klasach I-III są wychowawcy klas, w klasach IV-VI nauczyciele
przyrody i biologii.

Główne cele działalności koła to:





kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody,
pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony,
zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska
przyrodniczego oraz czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody.

Główne formy działalności naszego koła to:


Organizowanie akcji środowiskowych tj. „Sprzątanie Świata”, „Razem chronimy środowisko”.



Organizacja akcji zbiórki surowców wtórnych: makulatury, puszek
plastikowych nakrętek, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.



Opieka nad zielenią wokół szkoły, sadzenie drzew i krzewów, prowadzenie prac pielęgnacyjne
na klombach.



Opieka nad roślinami doniczkowymi w klasach i na korytarzach szkolnych.



Opieka nad pomnikami przyrody znajdującymi się na terenie parku podworskiego w
Krzesimowie.



Organizacja akcji pomocy dla zwierząt, gromadzenie karmy oraz budowa karmników i budek
lęgowych dla ptaków.



Organizacja akcji pomocy dla bezdomnych zwierząt przebywających w schroniskach.



Przygotowywanie gazetek ściennych, wystaw i apeli szkolnych popularyzujących ochronę
przyrody i środowiska.



Organizacja konkursów szkolnych, gminnych i powiatowych oraz udział w konkursach
wojewódzkich i ogólnopolskich o tematyce przyrodniczo -ekologicznej.



Celebrowanie ważnych świąt i dni ekologicznych tj. , Święto Drzewa”, „Dzień bez
samochodu”, „Dni Ziemi”, „Dni Lasów i zadrzewień”, „Święto Polskiej Niezapominajki”,
„Światowy Dzień Ochrony Środowiska”.



Organizowanie spotkań z działaczami ochrony środowiska (przedstawicielami Ligi Ochrony
Przyrody, leśnikami, ornitologiem, konserwatorem przyrody).



Organizowanie zajęć terenowych pozwalających poznać przyrodę w miejscu zamieszkania
ucznia.



Organizowanie wycieczek szkolnych do rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i
parków narodowych.



Opieka nad utworzoną przez nasza szkołę ścieżką regionalną pod nazwą ”Krzesimowskie
wzgórze”.



Współpraca z Międzyszkolnym Centrum Edukacji Ekologicznej i wspólna organizacja akcji i
konkursów ekologiczno - przyrodniczych dla uczniów naszej szkoły oraz uczniów innych szkół
podstawowych z terenu naszej gminy.

aluminiowych,



Popularyzacja czasopism naukowo -przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży.

