
REGULAMIN  XI GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 2018 r. 

 

pod hasłem: „Jakość powietrza to jakość życia” 
 

 

PATRONAT: Burmistrz Chełmka 

ORGANIZATOR: Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku, Urząd 

Miejski w Chełmku, MOKSiR oraz Gminny Komitet Konkursowy, w skład którego wchodzą 

nauczyciele przyrody, biologii, plastyki i techniki gminy Chełmek. 

FUNDATOR NAGRÓD: Burmistrz Chełmka 

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. 

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów otaczającą przyrodą, propagowanie 

wiedzy przyrodniczej, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej                            

i twórczego działania uczniów. 

 

Zasady konkursu 
1. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: 

 klasy I-III SP; 

 kl. IV-VII SP; 

 klasy II- III Gimnazjum. 

 

2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

 do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane                  

i niezgłoszone do innych konkursów 

 praca konkursowa nie może zawierać treści zakazanych prawem i naruszać 

dóbr lub praw osób trzecich 

 każda praca jest indywidualna, nie przewidziano nagród grupowych. 

 

3. Każda ze szkół wyłania po trzech wyróżnionych w czterech dyscyplinach 

plastycznych, oraz dwóch wyróżnionych w teście ekologicznym (najlepszy wynik                  

w klasie II i III). Każdej szkole przysługuje łącznie 14 nagród. 

 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa                              

do wykorzystania prac w celach promocyjnych np. wystawa. 

 

5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków regulaminu konkursu. 

 

6. Terminy składania prac w poszczególnych szkołach wyznaczają nauczyciele 

odpowiedzialni za konkurs.  

 

7. Listy nagrodzonych zatwierdzone pieczątką i podpisem przez dyrekcję powinny być 

nadesłane do SZSP  nr 2 w Chełmku na adres mailowy sekretariat@szspchelmek.pl  

do dnia  20.04.2018 r do godziny 10.00. 

 

8. Termin dostarczania nagrodzonych prac do MOKSiR w Chełmku – 7 maja 2018 r. 

(do godziny 11.00). 

 

9. Uroczysta gala  z wręczeniem nagród planowana jest  na 8 maja 2018 r o godz. 13.00.  

mailto:sekretariat@szspchelmek.pl


 

Zadania konkursowe 

 

Klasy I-III Szkoły Podstawowej 

 

 Eko – zwierzątko wykonane z materiałów odpadowych (tkanina, plastik, papier, 

drewno) o wymiarach od 20 do 40 cm. Do pracy należy dołączyć karteczkę z danymi: 

imię, nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły. 

 

Klasy IV – VII Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum 

 

 Osłonka na kwiaty doniczkowe wykonana z materiałów odpadowych (np. szkło, 

plastik, papier) oraz okazów przyrodniczych (np. kamyki, muszelki).  

 Ramka na lustro lub na zdjęcie z materiałów naturalnych (np. kamyki, muszelki) lub 

odpadowych (np. szkło, plastik, drewno, papier). W pracy liczy się pomysł w doborze 

surowca oraz sposób zdobienia.  

 Maseczka antysmogowa – którą można wykonać własnoręcznie lub udekorować 

istniejącą (wzór maseczki, którą można wykorzystać do ozdobienia znajduje się  na 

stronie(https://cxsafety.pl/ochrona-ukladu-oddechowego/1264-maseczka-antysmogowa-

i-przeciwpylowa-ffp3.html ).  

Uwaga!!! Liczy się pomysłowość, estetyka wykonania, ale i funkcjonalność. Maseczka musi 

być użyteczna.  

 

W każdej kategorii przyznajemy w szkole po trzy wyróżnienia (nie jak w ubiegłych latach  

miejsce I, II, III). Dodatkowo możemy również przyznać nagrody za samo uczestnictwo                     

w konkursie. Liczbę nagród pocieszenia dla każdej szkoły określimy w późniejszym terminie.  

 

Klasy II i III Gimnazjum  

 

1. Test ekologiczny, w których typujemy po jednym zwycięzcy z każdego rocznika 

(łącznie dwie osoby nagrodzone w każdej szkole). 

 

 

Werdykt komisji szkolnych jest ostateczny i nieodwołalny. 

Ocenie podlegać będą: 

- zgodność z tematem, zawartość merytoryczna, 

- kreatywne podejście do tematu, 

- jakość i estetyka pracy. 

W konkursie przewiduje się atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców (łącznie 14 nagród 

na każdą szkołę – 3 za eko – zwierzątko, 3 za osłonkę, 3 za ramkę na lustro, 3 za maseczkę 

oraz 2 za test). 

Rodzice uczniów biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie imienia, 

nazwiska ucznia, szkoły, klasy, wizerunku i zdjęcia nagrodzonego dziecka. 

Nagrodzone prace indywidualne powinny być opisane / nazwisko, imię, klasa, nazwa szkoły/ 

i dostarczone na wystawę do  MOKSiR w Chełmku.  

 

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu 

Urszula Kowalska 

Anna Grochal 
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