
Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu 

EKO-Szkoła to inicjatywa, mająca zachęcić młodych ludzi do angażowania się w swoje środowisko, 
umożliwiając im jego aktywną ochronę. Dzięki temu mogą wykreować swój własny sposób zarządzania 
środowiskiem w swoich szkołach i/lub najbliższym otoczeniu 
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program semestralny powinien odznaczać się innowacyjnością w zakresie edukacji ekologicznej  
i dotyczyć zagadnień zrównoważonego rozwoju 

wysokość dofinansowania na jedną placówkę na realizację programu wynosi maksymalnie 10 000 złotych 

przewidziane są dwie edycje prowadzenia naboru wniosków: 
I edycja: wniosek należy złożyć do 1 lutego 2020 roku. Termin realizacji programu do końca roku szkolnego. 

II edycja: wniosek należy złożyć do 15 września 2020 roku. Termin realizacji programu do końca roku kalendarzowego 

o przyznaniu środków decyduje komisja powołana przez Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju,  
w porozumieniu z Departamentem Edukacji 

opiekunem merytorycznym wybranych programów będzie wytypowany pracownik Biura 
Ochrony Przyrody i Klimatu 
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Program edukacji ekologicznej powinien spełniać poniższe warunki: 

musi być bezwzględnie poświęcony zdobywaniu wiedzy i kompetencji, dotyczących 
zrównoważonego rozwoju 

powinien aktywizować uczniów do bycia aktywnymi obywatelami świata i/lub angażować 
lokalną społeczność 

program powinien zawierać cel, metody, formy pracy, termin realizacji, liczbę uczestników 
wraz z informacją, jaką wiedzę uczniowie zdobędą podczas trwania programu 

plan działania zawarty w programie powinien charakteryzować się metodą SMART  

uczniowie powinni być zaangażowani w opracowanie planu działania i realizację programu 
badawczo-edukacyjnego 
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PROMOCJA 

ZASADY  

DOKUMENTY 

PYTANIA 

Szczegółowe zasady, wnioski i wzory sprawozdania dostępne są na stronie 
www.wroclaw.pl/srodowisko/eko-szkola 
Materiały zostały rozesłane dodatkowo na e-maile placówek oświatowych 

Efekty realizacji programów będą stanowiły materiał do wykorzystania na 
stronie Wrocławia (www.wroclaw.pl), jak również na profilu Departamentu 
Zrównoważonego Rozwoju (www.facebook.com/zielonywroclaw) 
 

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z 
pracownikiem Biura Ochrony Przyrody i Klimatu: Jessica Wolska-Myszko, 
tel. 71 777 86 21, jessica.wolska-myszko@um.wroc.pl 
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