
SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY APLIKACJI  
O MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT „ZIELONA FLAGA”  

ORAZ KRAJOWY CERTYFIKAT „LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ” 
ZA ROK SZKOLNY 2015/2016 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI 
SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI 

         Do dnia 10 lipca 2016 roku szkoły i przedszkola z całej Polski, ubiegające się  
o międzynarodowy certyfikat II stopnia „Zielona Flaga” lub krajowy certyfikat I stopnia „Lokalne 
Centrum Aktywności Ekologicznej” za rok szkolny 2015/2016, nadsyłały swoje aplikacje, do Fundacji 
„Partnerstwo dla Środowiska” z siedzibą w Krakowie. Fundacja koordynuje w Polsce Programami 
„Szkoły dla Ekorozwoju” oraz „Eco – Schools”.  

         Zarejestrowano 190 zgłoszeń: od placówek starających się o „Zieloną Flagę” – 165 zgłoszeń i od 
25 placówek starających się o certyfikat I stopnia „LCAE”. W tym roku szkolnym  
o ekologiczne certyfikaty walczyły 102 placówki przedszkolne, 46 szkół podstawowych,  
12 szkół gimnazjalnych, 26 Zespołów Szkolnych i 4 inne placówki edukacyjne. Wszystkim 
zaangażowanym zespołom szkolnym i koordynatorom szkolnym Programów „Szkoły  
dla Ekorozwoju” oraz „Eco – Schools” serdecznie podziękowano za cały rok intensywnej pracy  
i zaangażowanie w realizacji działań ekologicznych. Dnia 16 września 2016 roku odbyło się 
posiedzenie Kapituły Programów „Szkoły dla Ekorozwoju” oraz „Eco – Schools”. Podczas posiedzenia 
zostały zatwierdzone aplikacje o certyfikaty „Zielonej Flagi” oraz „Lokalnego Centrum Aktywności 
Ekologicznej” za rok szkolny 2015/16, placówkom aplikującym z terenu całej Polski. 

Decyzją Kapituły przyznano: 

• 70 certyfikatów „Zielonej Flagi” na okres 3 lat, w tym Zespołowi Szkół Specjalnych im. Marii 
Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, 

• 93 certyfikaty „Zielonej Flagi” na okres 1 roku, w tym dla Publicznego Przedszkola nr 3  
oraz Publicznego Przedszkola nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” w Zduńskiej Woli,  

• 22 certyfikaty „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej” przyznanych na okres 1 roku,  
w tym dla Publicznego Przedszkola nr 2 „Tęczowego Przedszkola” w Zduńskiej Woli. 

         Wyżej wymienione placówki zrzeszone są w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych  
w Zduńskiej Woli, której Zespół Szkół jest pomysłodawcą, założycielem i głównym koordynatorem. 
Zespół Szkół, jako pierwsza placówka, przystąpił do Programów „Fundacji Partnerstwo dla 
Środowiska”, zdobywał kolejne stopnie certyfikatów ekologicznych, a następnie dzielił się wiedzą  
i doświadczeniem z pozostałymi placówkami Sieci, zachęcając je do przystąpienia do Programów, 
dlatego teraz powodów do świętowania sukcesów jest więcej, bo w tej chwili aż cztery! 

         Kapituła podziękowała uczniom, koordynatorom szkolnym oraz całym zespołom projektowym 
 za pracę, zaangażowanie i wytrwałość w osiąganiu postawionych sobie celów. Tych, którym nie 
udało się uzyskać certyfikatu, zachęcała do kontynuacji działań i podjęcia wyzwania w bieżącym roku 
szkolnym.                                                                                                                               
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