
Wygramy z 
CO2

Projekt wspierający redukcję emisji gazów cieplarnianych na 

terenie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. 

im. Fryderyka Chopina oraz w jej najbliższym otoczeniu.



Zainstalowanie żarówek LED
i czujników ruchu

Żarówki LED są energooszczędne, a dzięki 
czujnikom nie będą działać niepotrzebnie. 

To oszczędne!

Wymiana w każdej sali szkolnej żarówek standardowych na
żarówki LED, zainstalowanie czujników ruchu do lamp, aby
nie świeciły w momencie, gdy nie jest to potrzebne oraz
instalacja czujników zmrokowych, które włączają światło w
salach lekcyjnych dopiero wtedy, kiedy jego ilość jest
niewystarczająca, spowoduje znaczną redukcję zużycia
energii. Również oświetlenie na korytarzach wyłączane
podczas lekcji (np. zsynchronizowane z dzwonkami na
przerwę) pozwoli ograniczyć niepotrzebne zużycie energii.



Nie wysyłajmy energii 
w powietrze !!!

Zlikwidowanie suszarek do suszenia 
rąk w toaletach naszej szkoły i 

zastąpienie ich papierem z recyklingu 
- papier z recyklingu idealnie zastąpi 
rolę suszarek, nie zużywając przy tym 

żadnej energii. 

Stworzenie przy użyciu tekturowych regałów książkowych 
„Kartonowej biblioteki uczniowskiej”, do której 
uczniowie będą oddawać na bieżąco niepotrzebne 
podręczniki, książki, nuty i płyty. Samorząd uczniowski 2 
razy w roku będzie organizował kiermasz, a zebrane 
pieniądze przeznaczane będą na zakup zeszytów 
przedmiotowych z recyklingu (będą rozdawane pierwszym 
klasom na nowy rok szkolny) lub zakup sztućców 
recyklingowych do szkolnego bufetu.

Kartonowa
biblioteczka 



Ekologiczne fortepiany i korytarze

Korytarze szkolne wykonane z materiałów 
odzyskujących energię z nacisku ludzkich stóp. 

Podobną rzecz można zamontować w pianinach, 
pianolach i fortepianach - im więcej gramy na 

instrumentach, tym więcej odzyskujemy energii.
Dodatkowo chcemy zorganizować akcję „Stop 

zespołowi chorego budynku" - zorganizowanie 
zbiórki roślin wśród młodzieży i kadry szkolnej –
przynosimy do szkoły kwiaty pochodzące np. z 

nadwyżek domowych i dekorujemy nimi szkolne 
sale i korytarze.

W naszej szkole muzycznej nieustannie korzystamy z fortepianów. Można byłoby 
wykorzystać ten fakt w celu odzyskiwania energii w sposób niezauważalny dla 

uczniów, ale za to mający istotny wpływ na środowisko!



Co tu robią 
samochody ?!

Chcemy zmniejszyć wielkość parkingu dla samochodów 
na podwórku szkolnym na rzecz zrobienia w tym miejscu 

terenu zieleni oraz parkingu dla rowerów. Dzięki temu 
większość społeczności szkolnej będzie miała możliwość i 

motywację do korzystania z rowerów, hulajnóg i 
transportu pieszo. Drugim pomysłem jest wydzielenie w 

szkole miejsca na bezpieczne przechowywanie 
deskorolek, rolek i hulajnóg. 



Mech… mech… mech…

Stworzenie na dachu naszej sali 
gimnastycznej tzw. „zielonego dachu” 

wypełnionego mszakami, paprotnikami i 
bluszczem, które pochłaniają CO2. Pomysł 

ten przyczyniłby się także do poprawy 
jakości powietrza dla osób mieszkających w 

pobliżu szkoły.  Dzięki procesowi 
fotosyntezy, rośliny na dachu będą szybko i 
skutecznie niwelowały zanieczyszczenia i w 
znacznym stopniu redukowały stężenie CO2.



Szkolny eko-bufet

Montaż na każdym piętrze szkoły dystrybutorów 
z wodą – w ten sposób poprzez uzupełnianie 
wody w swoim termosie / kubku, ograniczymy 
kupowanie kolejnej plastikowej butelki z napojem.

Planujemy
zaopatrzyć nasz  
szkolny bufet w  
biodegradowalne 

sztućce i pojemniki na gorące dania 
na wynos, a także promować w nim 
dietę ograniczającą dania mięsne –
w tym celu uczniowie składają 
odpowiednie deklaracje dotyczące 
preferowanych dań, aby nie 
marnować żywności i pomóc w 
odpowiednim zaopatrzeniu szkolnej 
kuchni. W ten sposób będą również 
popularyzowane zdrowe nawyki 
żywieniowe wśród licealistów. 
Planujemy zostawić jedno danie 
mięsne na stałe (np. najlepiej 
sprzedające się).


