POLITYKA ŚRODOWISKOWA
GIMNAZJUM NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RESZLU
Jesteśmy szkołą przyjazną środowisku a tym samym całej społeczności szkolnej
i lokalnej. Działamy w myśl edukacji dla zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu udaje nam
się łączyć zagadnienia z zakresu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiska
naturalnego.
Stwarzamy naszym uczniom warunki do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
twórczej zabawy i nauki a także do aktywnego i efektywnego odpoczynku, promując zdrowy
styl l życia. Ucząc tolerancji i szacunku dla samego siebie i innych pragniemy, aby młody
człowiek kończący naszą szkołę był otwarty na nowe doświadczenia, świadomy swojej
wartości, rozumiejący potrzebę troski o środowisko naturalne i chętny do działań na rzecz
poszanowania przyrody i środowiska.
Wierzymy w świat, w którym każdy będzie dbał o najbliższe otoczenie i naturalne zasoby
środowiska oraz nauczy się współdziałać dla dobra ogólnego.
Realizując politykę środowiskową naszej szkoły, kierujemy się następującymi zasadami:
1. Zasada ciągłego doskonalenia


Podejmujemy działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii, wody, ilości
wytwarzanych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz emisji do atmosfery
gazów cieplarnianych.



Wspólnie z uczniami został opracowany kodeks ekologiczny, który jest zbiorem
zachowań proekologicznych uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły.



Dbamy o najbliższe otoczenie – uczniowie są współodpowiedzialni za czystość naszej
szkoły.



Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności – wyjeżdżamy na warsztaty i wycieczki
ekologiczne, bierzemy udział w zajęciach edukacyjno- ekologicznych, prowadzonych
przez specjalistów.



Dzielimy się wiedzą z innymi – prowadzimy zajęcia dla najmłodszych mieszkańców
naszego miasta – dzieci z przedszkola, ucząc ich zasad segregacji odpadów,
oszczędnego korzystania z wody i energii.



Organizujemy konkursy szkolne, gminne i wojewódzkie o tematyce ekologicznej,
zachęcając tym samym do świadomego uczestnictwa w działaniach na rzecz
poszanowania środowiska.
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Staramy się podążać z duchem czasu i zobowiązujemy się do ustawicznego
doskonalenia zarówno własnej wiedzy i umiejętności, jak i rozwiązań technicznych
w obiekcie szkolnym.
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Aktywnie informujemy społeczność szkolną i lokalną o naszych działaniach w zakresie
edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
2. Zasada zgodności z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami
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w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
dbamy o walory estetyczne środowiska. Obsadzamy teren należący do szkoły drzewami,
krzewami i roślinami ozdobnymi, a uczniowie dbają o ich utrzymanie. Szybko zmieniająca
i rozwijająca się rzeczywistość, a także związane z tym zmiany dotyczące zagrożeń dla
środowiska zobowiązują nas jako placówkę oświatową do dostosowania swoich działań do
nowych sytuacji i nowych wyzwań. Dlatego też co roku konieczne jest weryfikowanie treści
edukacji ekologicznej, metod i form naszej pracy. Tam, gdzie jest to konieczne ustanawiamy
i przestrzegamy wewnętrzne normy i uregulowania zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. Zasada zapobiegania zanieczyszczeniom
Jako placówka pedagogiczna staramy się wprowadzać rozwiązania mające na celu
ograniczenie niekorzystnego oddziaływania naszej szkoły na środowisko naturalne. W trosce
o środowisko stosujemy odpowiednie procedury postępowania oraz bieżącą kontrolę,
zapewniając racjonalne korzystanie z surowców naturalnych oraz ograniczenie emisji
substancji szkodliwych do środowiska. Naszą działalność opieramy na stosowaniu procedur
operacyjnych.
Wszyscy pracownicy Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu zaangażowani są
w realizację niniejszej polityki środowiskowej.
Polityka środowiskowa jest dostępna wszystkim zainteresowanym.
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