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Szanowni Panstwo,

Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele

Rozwoj jest rrajcenniejszq rzeczq dla kazdego mlodego czlowieka. Szkola to

nie tylko nauka, ale takze spotkania kolezanek i kolegow, to czas na zdobywanie

wiedzy oraz nowych kompetencji. Glqboko wierzymy w to, ze rozpoczynajacy siq rok

szkolny bqdzie ro'wniez wyjqtkowym czasem angazowania sie w niezwykle

inspirujqce, nowe wyzwania i ciekawe prolekty. Pelni sil po wakacjach wspolnie z
Panstwem, Dyrektotrami i Nauczycielami gdynskich szkol, uczynimy wszystko, by

zapewnic naszym uczniom jak nqwylszy poziom jakosci 2ycia, wychowania i

edukacji. Zyczymy wam, by ten rok szkolny byt bezpieczny, zdrowy i pelen

satysfakcji

z wykonywanej prac'y. Jeste6cie Panstwo najwiqkszq wartoSciE gdynskiej edukacji.

Na wstqpie, chcielibySmy serdecznie podziqkowac za trud i zaanga1owanie

w rozpowszechnienrie wSrod uczniow informacji o projekcie ,,Posadi dtzewo".

Jak doskonale Panstwo pamiqtacie, pod koniec minionego roku szkolnego

prowadziliSmy szerokq kampaniq promujqcq mozliwo6c ,,posadzenia" przez uczniow

drzew w Gdyni poprzez wskazanie ich lokalizacji za po6rednictwem aplikacji

Gdynia.pl. To dziqki Panstwa kreatywnosci i wspolpracy z samorzqdem

zawdziqczamy fakt, 2e uczniowie dzis doskonale rozumiejE wage problemow

zwiqzanych ze zmianami klimatu i dlatego chqtnie wezmE udzial w kolejnej

eko-inicjatywie, ktorel jest wlaSnie ,,Posadi drzewo".

czeka nas wazna lekcja, ktorej tematem jest ,,zierona" Gdynia. Musimy siq do

niej rzetelnie przygotowac i zdac z niej egzamin. Dlatego z poczqtkiem wrzeSnia

wspolnie z Panstwem wznawiamy kampaniq ,,sadzenia" ptzez uczniow drzew

w Gdyni. Pzypomnijmy, uczen majqc do dyspozyqi aklywne Konto Mieszkanca,

moze w terminie do 31 pa2dziernika br. poprzez wielofunkcyjnE aplikacjq Gdynia.pl

oddac swoj glos na jr:dnq ze 100 lokalizacji nasadzeh drzew. Lokalizacja ta moze byc



dobrana niemalze Clowolnie, jedynym ograniczeniem jest kwestia wlasnosci terenu

i docelowe jego przeznaczenie. Zgloszenia nasadzen, ktore otrzymajE najwiqcej

glosow, bqdq ostatecznie analizowane pod wzglqdem zasadnoSci oraz celowoSci.

Na tej podstawie lokalizacje bqdq wybrane do realizacji - sadzenie drzew rozpocznie

siq wiosnq 2022 r.

Wszyscy doskonale wiemy, ze intensywny rozwoj Gdyni, o ktorym swiadczy

bardzo wysoki po,liom edukacji, Swietnie wyszkolona i zaanga2owana kadra

pedagogiczna, sukcesy naszych uczniow oraz innowacyjne rozwiqzania edukacyjne,

nie moze odbywac siq ze szkodq dla srodowiska naturalnego i jakosci czystego

powietza w Gdyni. Dlatego caly czas poszukujemy nowych rozwiqzan jeszcze

bardziej efektywneg,c zwiekszania wiedzy i SwiadomoSci ekologicznej najmlodszych

mieszkancow. Jestr:smy przekonani, 2e kluczem do eko-sukcesu sE mocno
zaanga2owani mieszkaficy Gdyni, klorzy od najmlodszych lat dostrzegajq

negatywne skutki braku kontaktu czlowieka z pzyrodqw przestrzeni miejskiej oraz

niebezpiecznie postr2pujqce zmiany klimatyczne. Doskonale rozumiejq wspolczesne

potrzeby ekologiczne i potrafiq mqdrze na nie odpowiedziec.

Szanowni Panstwo Dyrektorzy i drodzy Nauczyciele, wartosc tego

przedsiqwziqcia jest przeogromna. Prosimy, by okres od wrzesnia do konca

pa2dziernika br. byl w szkolach czasem wzmozonej kampanii o projekcie

i zachqcenia uczniorru tak, by jak najwiqksza ich liczba wskazala lokalizacjq drzewa

za poSrednictwem aplikacji Gdynia.pl. To jest doskonala lekcja ksztaltowania

kompetencji obywatelskich oraz wielkiej wspolodpowiedzialnosci za przyszloSc Gdyni

Miasta lnteligentnego. JesteSmy przekonani, Ze uczniowie pzy Panstwa

nieocenionym wsparciu ,,majq tq moc" sadzenia dzew w Gdyni. pomozmy im, by

czuli siq odpowiedz:.ialni za przyszlosc miejsca, w ktorym mieszkajq i uczq siq.

Nagrodq dla nich bqdzie swiadomoSc sprawczo6ci sadzenia drzew i tego, 2e 1u2

teraz majE realny wplyw na decyzje w kluczowych dla Miasta sprawach.

Wsrod wielu rnetod aktywizacji uczniow i ich rodzicow do udzialu w ,,Posadi
dtzewo", na ktore chcielibysmy zwrocic Panstwa uwage, niech bqdaw dalszym ciqgu

prowadzone lekcje tematyczne o sadzeniu drzew i ciekawe rozmowy na

godzinach wychowawczych lub biologii/przyrodzie, lekcje o praktycznym

korzystaniu z aplikacji Gdynia.pl na zajqciach informatyki. Przygotowalismy

rowniez list do samorzqdow uczniowskich wszystkich gdynskich szkol, w ktorych

poprosimy ich czlonkow o pomoc w mobilizowaniu kolezanek i kolegow do



glosowania. List w formie elektronicznej zostanie przeslany na adres e-mail kaZdej

placowki. Prosimy o wspolpracq Panstwa z uczniami w tym zakresie

i nadzorowanie postqpow dzialah samorzqdow na ich poziomie.

Wrzesien jest takze czasem pienruszych zebraf klasowych z rodzicami,

dlatego bardzo prosimy o przekazanie im informacji o projekcie oraz przeslanie

kazdemu za posrednictwem dziennika elektronicznego lnstrukcji rejestracji w Koncie

Mieszkanca dla os;oby doroslej i dodawania do niego konta dziecka. Wydziat

Edukacji przesle ka;Zdej placowce szczegolowe informacje i zalqczniki na ten temat,

ktore z calqpewnosciq znacznie utatwiq uczniom wskazanie lokalizacji drzewa.

Drodzy Pans;two, w najblizszych dwoch miesiqcach prosimy o wsparcie

dzialan samorzqdu gdynskiego i pelnq mobilizacjq uczniow w dzialaniach na rzecz

klimatu w Gdyni. Pamiqtajmy, 2e sukces szkol wyrasta rowniez z naszej

odpowiedzialnoSci za budowanie Gdyni jako miasta przyszlo6ci, w ktorym mieszkajq

Swiadomi i szczqsliwi ludzie. W razie dodatkowych pytan prosimy o kontakt z Paniq
Malgorzatq Chudzinskq z Wydzialu Edukacji (nr tel. 58 761 -77-10 lub

m.chudzinska@qdvrria. pl ).

Z powa2aniem,


