
PLAN  PRACY  
SZKOLNEGO  KOŁA  LIGI  OCHRONY  PRZYRODY 

 
 

Przykładowy  plan pracy Szkolnego Koła LOP przy Zespole Szkół w Stalach. 
 
 

W Kole wyłoniono dwie grupy wiekowe: 
� pierwsza obejmuje uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej 
� druga obejmuje uczniów klas I – III gimnazjum 
 
Cele Koła LOP: 
- pogłębianie wiedzy przyrodniczej  
- kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do przyrody, budzenie jej umiłowania 
- zabieganie o zachowanie piękna rodzimego krajobrazu, inicjowanie i podejmowanie 

przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska  
- dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu, opieka sprawowana nad 

pomnikiem przyrody 
- popularyzowanie humanitarnego stosunku do zwierząt 
- prowadzenie akcji informacyjnych i propagandowych, gazetek, inscenizacji, konkursów, 

wystaw, wycieczek 
 
W Kole LOP powołano kilka sekcji tj. dekoracyjną, informacyjno-propagandową, sekcję 
opieki nad roślinami i zwierzętami hodowanymi w szkole. 
       

 
 

Miesiąc 
 

 
Zadania do realizacji 

 
Formy i sposoby realizacji 

 
Odpowiedzialni 

wrzesień � Wznowienie 
działalności 
Szkolnego Koła 
LOP 

 
 
 
 
� Zapobieganie 

niszczeniu 
najbliższego 
środowiska 
przyrodniczego 

 
 
� Zajęcia w terenie 
 
 

- zapisy nowych członków 
- powołanie odpowiednich sekcji   
- wybór Zarządu 
- opracowanie planu pracy Koła 

na bieżący rok szkolny 
- założenie kroniki Szkolnego 

Koła LOP 
 
- zwiad środowiskowy; dzikie 

wysypiska śmieci w naszej 
miejscowości, miejsca warte 
posprzątania 

- udział w akcji „Sprzątanie 
Świata” 

      
- obserwacja życia roślin  
      i zwierząt na łące, polu, w lesie 
- zbieranie okazów roślin 

ruderalnych 
- rozpoznawanie drzew iglastych, 

zbiór szyszek 
 

opiekunowie 
Koła, 

wszyscy 
członkowie 

 
sekcja 

propagandowa 
 

opiekunowie,  
wszyscy 

członkowie 
Koła LOP 

 
 
 
przedstawiciele 

LOP z SP 



październik � Opieka nad 
roślinami 
doniczkowymi  

     w salach lekcyjnych 
 
� Założenie hodowli 
      ryb akwariowych,  
      chomika, żółwia,    
     patyczaka, 
       
� Poznajemy formy 

ochrony przyrody 
w naszym 

      województwie 
 
 

- ukwiecenie sal lekcyjnych, 
zabiegi pielęgnacyjne 

- wykonanie tabliczek 
      z nazwami roślin 
 
- opieka i obserwacja życia 

hodowanych zwierząt,  zabiegi 
pielęgnacyjne 

 
 
- wykonanie gazetki na tablicy 
      ściennej LOP ukazującej różne  
      formy ochrony przyrody  
      w województwie 
- wycieczka do najbliżej  
      położonego Parku Narodowego 

sekcja opieki 
nad roślinami 

 
 
 

sekcja opieki 
nad zwierzętami 

 
 

 
sekcja 

dekoracyjna 
 

 
opiekunowie,   

członkowie LOP 
listopad � Sprawowanie 

opieki nad 
drzewami 
będącymi 
pomnikami 
przyrody 

 
 
 
 
 
 
 
� Szkolny konkurs 

ekologiczny 
 
 

-     prace porządkowe  
przy pomniku przyrody  
w naszej miejscowości 

- wykonanie broszurek na temat 
pomnika przyrody;  historii  

      i legend z nim związanych, 
     wartości przyrodniczych,  
     charakterystycznych cech 
     wyglądu, budowy 
- rozprowadzenie  
      broszurek wśród     
      mieszkańców 
 
- przygotowanie  
      i przeprowadzenie  
      konkursu np. pt. „Formy  
      Ochrony Przyrody” 

sekcja opieki 
nad roślinami 

 
sekcja 

propagandowa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 opiekunowie, 
nauczyciele 

przyrody  
i biologii 

grudzień � Dokarmianie 
ptaków w okresie 
zimowym 

      (XII, I, II)  
 
 
� Akcja 

propagandowa 
przed Świętami 
Bożego Narodzenia 
– ochrona jodeł 

        i   świerków 

- przygotowanie karmników dla 
ptaków 

- wyznaczenie dyżurów 
- obserwacja i rozpoznawanie 
      ptaków przy karmnikach 
 
-     wykonanie gazetki  
      propagandowej na tablicy LOP 
      pt. Kupuj tylko drzewka  
      z plantacji” 
-     przeprowadzenie ankiety 
 

sekcja opieki 
nad zwierzętami 

 
 
 

 
sekcja 

informacyjno-
propagandowa 

styczeń � Wnyki i sidła – 
interwencje 
 

 
 

- pogadanki na temat walki  
       z kłusownictwem 
- przyjmowanie zgłoszeń   
      o wnykach i sidłach  
      w okolicy, interwencje 

członkowie 
LOP, 

opiekunowie, 
Zarząd 

 



� Konkurs 
plastyczny np. 

      pt. ”Mamy tylko  
      jedną Ziemię” 

-      przygotowanie regulaminu, 
       zasad konkursu  
- wystawa najlepszych prac 

konkursowych 

opiekunowie, 
Zarząd Koła, 

sekcja 
dekoracyjna 

luty � Poznajemy wpływ 
przyrody na 
zdrowie  

 
 
� Konkurs 

plastyczny  np.  
      pt. „Coś z niczego”  
     – prace wykonane 
      z   surowców    
     wtórnych 
 

- przygotowanie  
      i przeprowadzenie pogadanek 
      tematycznych  
 
 
- opracowanie i przedstawienie 
      regulaminu konkursu 
- przyjmowanie prac od uczniów 
      wykonanych z butelek, masy  
      papierowej, puszek po  
      napojach, kapsli itp. 
- wykonanie wystawki  

pokonkursowej 
 

opiekunowie, 
sekcja 

informacyjno-
propagandowa 

 
opiekunowie, 
Zarząd Koła 

 
 
 

 
sekcja 

dekoracyjna 

marzec � Budowa  
     i funkcjonowanie  
     oczyszczalni   
     ścieków oraz 
     wysypiska śmieci 
 
� Bocian biały  
      w naszej  
      miejscowości 

- wycieczka do najbliższej  
biologicznej oczyszczalni 
ścieków a także na 
zabezpieczone wysypisko śmieci 
 
 

- kontynuacja akcji liczenia 
      i obserwacji bocianów 
 

opiekunowie, 
członkowie koła 

 
 
 
 

sekcja opieki 
nad zwierzętami 

kwiecień � Porządek  
     w  otoczeniu szkoły 
 
� Uroczystości 

szkolne związane  
z Dniem Ziemi 
 
 
 

 
 
� Akcja zadrzewiania 

- prace porządkowe wokół 
szkoły 

 
-  przygotowanie inscenizacji np. 
       pt. „Ziemi na ratunek” 
 
- zorganizowanie szkolnego 

festiwalu piosenki ekologicznej 
( prezentacja piosenek 

      z własnymi tekstami) 
  
- udział w sadzeniu lasu 
 

członkowie 
Koła 

 
opiekunowie, 

członkowie SK 
 

opiekunowie, 
Zarząd Koła 

 
 
 

opiekunowie, 
przedstawiciele 

Koła  
z gimnazjum 

maj � Organizacja 
gminnego 
konkursu 
ekologicznego 
pt. ”Ja i moje 
środowisko - 
żyjemy w przyjaźni  

      z przyrodą” 

- przygotowanie konkursu: 
opracowanie regulaminu, 
testów, literatury konkursowej ... 

- przeprowadzenie konkursu 
      w szkole 
 
 
 

opiekunowie 
Koła 

 
 
 
 
 
 



� Poznajemy rośliny, 
które kwitną 
wiosną 

- zbieranie, oznaczanie, suszenie 
roślin 

- wykonanie zielnika 
 

członkowie 
Koła LOP 

z gimnazjum 

czerwiec � Zajęcia w terenie  
 
 
� Poznajemy piękno 

naszej okolicy 
 
 
� Podsumowanie 

pracy koła LOP 
      i wyróżnienie jego  
     najaktywniejszych  
     członków 

- obserwacja życia dżdżownic,   
      określenie ich roli  w przyrodzie 
 
-     wycieczka po najbliższej 
      okolicy w poszukiwaniu 
      ciekawych przyrodniczo miejsc 
 
- ostatnie zebranie SK LOP,  
     wręczenie dyplomów  
     i wyróżnień najbardziej   
     zasłużonym członkom 
  
      

członkowie 
Koła LOP z SP 

 
opiekunowie, 

członkowie LOP 
z gimnazjum 

 
opiekunowie, 
Zarząd  oraz 

wszyscy 
członkowie 

Koła 

 
 

Na bieżąco: 
• redagowanie aktualnych haseł na gazetce ściennej LOP 
• uzupełnianie kroniki LOP 
 
 
                                                                                                Opracowanie:  Bożena Łakoma 


