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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Kampanii  
„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” 

 

 

OPIS KAMPANII „MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP 

ODDECH 

 

Zasięg: województwo śląskie 

Czas realizacji: III kwartał 2019 - II kwartał 2020  

Grupa docelowa: przedszkola publiczne w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 19 czerwca 2019 r., 

Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), dla których organem 

prowadzącym jest gmina z terenu województwa śląskiego. 

Cel kampanii: podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego,  

w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu 

zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. 

Realizacja kampanii: 

1) Samorząd Województwa Śląskiego jako Lider kampanii, którego zadania realizuje Wydział 

Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;  

2) Partnerzy wspierający:  

a) Regionalny Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – Partner 

wspierający dla okręgu konkursowego Katowice, 

b) Regionalny Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”  

w Rybniku - Partner wspierający dla okręgu konkursowego Rybnik; 

c) Regionalny Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej - Partner 

wspierający dla okręgu konkursowego Bielsko-Biała, 

d) Regionalny Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie - Partner 

wspierający dla okręgu konkursowego Częstochowa, 

e) Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach - Partner wspierający 

dla okręgu konkursowego Bytom. 

Podział zadań w kampanii: 

1) Lider kampanii: 

 Organizacja konferencji prasowej; 

 Zakup oczyszczaczy (przeprowadzenie procedury zgodnie z Ustawą Prawo zamówień 

publicznych -  przetarg nieograniczony); 

 Organizacja konkursu na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci o tematyce: 

zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne; 

 Organizacja działań promocyjnych przedsięwzięcia; 
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 Organizacja konkursu na przedstawienie zorganizowane przez przedszkole o tematyce: 

zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne; 

 Organizacja konferencji podsumowującej kampanię. 

 

2) Partnerzy wspierający: 

 Współorganizacja konkursu na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci o tematyce: 

zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne; 

 Udział w Jury konkursu na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci o tematyce: 

zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne; 

 Publikacja nagrodzonych scenariuszy zajęć w czasopismach wydawanych 

przez partnerów wspierających, tj. „Forum Nauczycieli”, Częstochowski Biuletyn 

Oświatowy, Wiadomości Przedszkolaka, Dialog Edukacyjny, Interaktywny Kwartalnik 

Metodyczno-Edukacyjny; 

 Współorganizacja konkursu na przedstawienie zorganizowane przez przedszkole  

o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania 

prozdrowotne; 

 Utworzenie i udział w Jury konkursowych - Konkurs na przedstawienie zorganizowane 

przez przedszkole o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, 

zachowania prozdrowotne - w 5 okręgach konkursowych; 

 Udział przedstawicieli WOM, METIS (z 5 okręgów) w konferencji podsumowującej. 

 

Założenia kampanii edukacyjno-informacyjnej 

Głównymi bohaterami całej kampanii są książę Apsik i zły Smog.  

Na potrzeby kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” zostaną 

wykorzystane elementy kampanii pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG” prowadzonej przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego w 2017 r., w tym m.in.:  bohaterowie kampanii, 

scenariusz przedstawienia teatralnego, książeczka dla dzieci. 

 

Kampania rozpocznie się konferencją prasową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Śląskiego (UM WSL). Podczas konferencji zostanie publicznie ogłoszony nabór dla 

przedszkoli na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w temacie ochrony 

powietrza pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.  

Uczestnicy konferencji prasowej: media lokalne, przedstawiciele Zarządu Województwa 

Śląskiego, WFOŚiGW, Wydziału Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego.  Miejsce: siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

Informacja o naborze przedszkoli do udziału w kampanii zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej lidera kampanii oraz na stronach internetowych partnerów wspierających.  
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Ponadto wszystkie placówki przedszkolne z terenu województwa śląskiego zostaną zaproszone 

mailowo do udziału w kampanii listem Marszałka Województwa. 

W wyznaczonym terminie placówki będą zgłaszały się do kampanii – zgłoszenia dokonuje 

dyrektor przedszkola. Projekt zakłada udział w kampanii około 100 placówek z terenu 

województwa śląskiego – po ok. 20 z każdego okręgu konkursowego (5 okręgów). Kolejność 

zgłoszeń, z uwzględnieniem podziału na okręgi konkursowe, będzie decydowała 

o zakwalifikowaniu się placówki do udziału w kampanii (zakłada się rozdysponowanie 500 szt. 

oczyszczaczy powietrza).  

Zakwalifikowanie się placówki do udziału w kampanii będzie oznaczało otrzymanie pomocy 

rzeczowej przez Gminę stanowiącą organ prowadzący placówki w postaci oczyszczaczy 

powietrza (planuje się wyposażyć sale dydaktyczne poszczególnych oddziałów w danej 

placówce, przy czym nie więcej niż 5 szt. oczyszczaczy powietrza dla danego przedszkola).          

                                                                                                                                     

Na czym będzie polegała kampania dla placówek i czemu będzie służyła?  

Kampania zostanie przeprowadzona, aby:  

a) zaktywizować nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej zagrożeń 

wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji  

i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia,  

b) podnieść świadomość ekologiczną dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego 

powietrza na zdrowie, 

c) przekazać wiedzę rodzicom/opiekunom prawnym o: wpływie zanieczyszczonego 

powietrza na zdrowie w szczególności dzieci; wprowadzić zwyczaj codziennego 

sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia; uświadomić 

korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy. 

 

I. Konkurs na scenariusz 

W ramach kampanii zostanie przeprowadzony konkurs dla przedszkoli  

na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć dla dzieci o tematyce: zanieczyszczenie 

powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne (IV kwartał 2019 roku). 

Dyrektor placówki składa pracę konkursową zgodnie z zał. nr 3 do Regulaminu kampanii w wersji 

elektronicznej do Wydziału Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego: 

wydzial.pw@slaskie.pl do  16 grudnia 2019 r. 

W tytule proszę podać nazwę konkursu, tj. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – pomysł  

na zajęcia”. 

Jury z udziałem WOM-ów i METIS-u wybierze 5 najlepszych prac, w tym przyzna 2 wyróżnienia. 

Najlepsze prace zostaną uroczyście nagrodzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

mailto:wydzial.pw@slaskie.pl
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Śląskiego. Następnie Urząd Marszałkowski, placówkom zakwalifikowanym do udziału w kampanii 

udostępni 5 zwycięskich scenariuszy zajęć w wersji elektronicznej (wg których mogą zostać 

przeprowadzone zajęcia w placówce).  

 

Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie na scenariusz zajęć – projektor multimedialny  

do użytku w placówce, pamiątkowy dyplom od Marszałka Województwa Śląskiego, publikacja 

scenariusza w jednym z czasopism wydawanym przez partnerów wspierających. 

Nagrody za zajęcie II i III miejsca – zestawy nagród rzeczowych (gry edukacyjne, książki 

o tematyce ekologicznej) - pamiątkowy dyplom od Marszałka Województwa Śląskiego, publikacja 

scenariuszy w  czasopismach wydawanych przez partnerów wspierających.  

Przyznanie przedszkolom dwóch wyróżnień w konkursie na scenariusz zajęć - pamiątkowy 

dyplom od Marszałka Województwa Śląskiego,  publikacja scenariuszy w czasopismach 

wydawanych przez partnerów wspierających.  

 

II. Zajęcia edukacyjne 

Zarówno scenariusze, jak i materiały dydaktyczne ułatwią wprowadzenie dzieci w tematykę 

kampanii. Ponadto, aby wprowadzić dzieci do tematu jakości powietrza i walki ze smogiem 

przewidziano emisję we wszystkich placówkach bajki animowanej przygotowanej na podstawie 

przedstawienia teatralnego „Bajka o księciu Apsiku i złym Smogu”. Bajka zostanie nagrana na 

płyty DVD i rozdystrybuowana do placówek biorących udział w kampanii. Będzie ona również 

dostępna na stronie UM WSL. Dzieci otrzymają zestawy edukacyjne – ćwiczenia. Taki zestaw 

składający się z 4-5 plansz wraz z naklejkami otrzyma każde dziecko w placówkach 

zakwalifikowanych do udziału w kampanii (około 12 500 dzieci). Zajęcia edukacyjne mogą zostać 

również przeprowadzone na podstawie scenariuszy zajęć (możliwość wykorzystania jednego z 5 

scenariuszy nagrodzonych przez Lidera kampanii). 

Województwo zobowiązane jest do dostarczenia materiałów edukacyjnych przedszkolom 

(oddziałom przedszkolnym) zakwalifikowanym do udziału w kampanii. 

 

III. Konkurs na przedstawienie  

Każda placówka, która została zakwalifikowana do udziału w kampanii, po odpowiednim 

wprowadzeniu merytorycznym dzieci w problematykę stanu jakości powietrza przygotuje  

z udziałem dzieci przedstawienie o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską 

emisją, zachowania prozdrowotne, które weźmie udział w konkursie na najlepsze przedstawienie 

pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – przedstawienie”.  

 

Placówka przygotuje z przedstawienia relację filmową (czas max. 15 minut, może mieć 

charakter amatorski, nagrane na płytę DVD lub pendrive) i wraz z formularzem zgłoszenia (zał. nr 
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4 do Regulaminu Kampanii) w zamkniętej kopercie  dostarczy do dnia 14 lutego 2020 r. na 

adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Wydział Projektów Własnych 

ul. Ligonia 46 

40-037 Katowice 

 

Jury w każdym z 5 okręgów konkursowych wybierze 3 najciekawsze relacje filmowe  

z przedstawienia. 

Nagrody: 15 nagród równorzędnych – udział wszystkich dzieci z 15 wyróżnionych placówek 

w profesjonalnym przedstawieniu teatralnym „Bajka o księciu Apsiku i złym Smogu” oraz puchar 

Marszałka Województwa Śląskiego dla placówek. Przedstawienia odbędą się w okresie marzec – 

maj 2020 r. Przedszkole lub organ prowadzący zobowiązują się do pokrycia kosztów transportu 

dzieci na przedstawienie oraz pokrycia kosztów ich powrotu. 

 

IV. Kampania edukacyjno-informacyjna 

W ramach kampanii założono, że rodzice otrzymają ulotkę edukacyjną na temat: wpływu 

zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka, a w szczególności dzieci, sposobów unikania 

narażenia na zanieczyszczone powietrze, m.in. stosowanie oczyszczaczy powietrza, 

konieczności wprowadzenia nawyku codziennego sprawdzania stanu jakości powietrza  

i odpowiedniej reakcji na zagrożenia. Ponadto założono umieszczenie w każdej placówce tablicy 

informacyjnej o stanie jakości powietrza – prawidłowe użytkowanie tablicy będzie wymagało 

zaangażowania personelu placówki (sprawdzenie stanu jakości powietrza na stronie 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current i ustawienie odpowiedniego piktogramu na tablicy). Tablice 

powinny zostać umieszczone w miejscu widocznym dla każdego rodzica/opiekuna 

przyprowadzającego dziecko do placówki. W każdej placówce zawiśnie  też plakat edukacyjno-

informacyjny o kampanii (nazwa, cel, finansowanie, główni bohaterowie kampanii). 

 

Dodatkowo zakłada się, że wszystkie produkty kampanii (bajka animowana, zestawy 

ćwiczeń dla przedszkolaków, tablica informacyjna o stanie jakości powietrza, ulotka 

edukacyjna) zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego www.powietrze.slaskie.pl, tak aby wszyscy mieszkańcy 

województwa śląskiego mogli z nich korzystać. 

 

Na zakończenie kampanii zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca efekty 

kampanii wraz z prezentacją dobrych praktyk na przykładzie przedszkoli wyróżnionych  

w konkursie na przedstawienie teatralne (prezentacja nagrań z przedstawień). Konferencja 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
http://www.powietrze.slaskie.pl/
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będzie skierowana do: dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych, przedstawicieli 

środowisk medycznych (lekarzy pediatrów), społeczeństwa (zaproszenie Alarmów Smogowych, 

innych zainteresowanych NGO). Ponadto każdy uczestnik otrzyma ulotkę edukacyjną.  


