REGULAMIN GMINNEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
4 EDYCJA
ROK SZKOLNY 2018/2019
I.

Organizator:
Urząd Gminy Jasieniec
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu

II.

Cele konkursu:
- Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej,
- Podniesienie świadomości ekologicznej,
- Pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi,
- Kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,
- Uwrażliwienie młodzieży na problematykę związaną z segregacją śmieci,
- Wpojenie młodym ludziom, że wiele niepotrzebnych surowców można w kreatywny sposób
przetworzyć,
- Wdrożenie do twórczego myślenia,
- Propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi

III.

Uczestnicy:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ze Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Szkół
Podstawowych (klasy VIII) i oddziałów gimnazjalnych z terenu gminy Jasieniec.

IV.

Zakres tematyczny konkursu
Konkurs wiedzy ekologicznej obejmuje następujące zagadnienia:
- zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
- wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka oraz organizmy roślinne
- właściwości fizykochemiczne wody i jej zanieczyszczenie
- rośliny i zwierzęta wskaźnikowe środowiska
- segregacja odpadów - zagrożenie i ochrona środowiska
- stan środowiska w powiecie grójeckim

V.

Terminy i miejsce konkursu:
Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest przesłanie Karty zgłoszenia (załącznik 1)
do 1 czerwca 2019r.- etap szkolny według ustaleń wewnątrzszkolnych (zadania testowe będą
przesłane mailem po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowania szkół udziałem w konkursie.
12 czerwca 2019r – finał odbędzie się w budynku ZSP w Jasieńcu,
ul. Czerska1

VI.

Przebieg konkursu
Uczestnicy konkursu są podzieleni na 2 kategorie wiekowe:
a) szkoły podstawowe- klasy 8 i 3 oddziałów gimnazjalnych
b) szkoły ponadgimnazjalne
Pierwsza część konkursu jest jednocześnie etapem szkolnym. Należy rozwiązać indywidualnie
test. Materiały (test i klucz odpowiedzi) do etapu szkolnego zostaną przesłane do szkół po
otrzymaniu zgłoszenia od danej szkoły.
Do kolejnego etapu przechodzi 6 osób z każdej ze szkół biorących udział w konkursie, którzy
uzyskali najwyższe wyniki w pierwszym etapie.
W przypadku remisu nauczyciel, odpowiedzialny w danej szkole za przeprowadzenie etapu
szkolnego, organizuje dogrywkę.
Drugi etap międzyszkolny- finał składa się z dwóch części.
W pierwszej uczniowie będą pracować nad rozwiązaniem testu wiedzy.
Drugi to forma warsztatowa – uczniowie będą wykonywać przedmioty z materiałów
przeznaczonych do wyrzucenia (mogą to być: worki na śmieci, puszki, butelki, papier,
plastikowe opakowania - wszystko zależy od inwencji twórczej uczestników). Część z nich
należy już wcześniej przygotować indywidualnie, a w czasie warsztatów mogą być łączone,
ulepszane i ozdabiane.

VII. Jury

W skład jury wejdą przedstawiciele powołani przez organizatorów.
VIII.Kryteria oceny

Część pisemna według punktacji przypisanej do zadania.
Część warsztatowa oceniana będzie za każde kryterium skalą: 0 -5 punktów
- estetyka
- pomysłowość
- funkcjonalność
- ilość materiałów, które można poddać recyklingowi
IX.

Nagrody
Za I, II i III miejsce w konkursie (osobno dla każdej kategorii wiekowej) przewidziano nagrody
rzeczowe.
Mogą być także przydzielone wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.
Nauczyciele opiekunowie danej grupy uczniów otrzymają pisemne podziękowanie za
włączenie się w konkurs.

X.

Zgoda na umieszczenie zdjęć i przekazanie materiałów organizatorom
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/ prawnego
opiekuna lub dorosłego ucznia na wykorzystanie wizerunku i nieodpłatne wykorzystanie
dzieła.

XI. Nie przewiduje się odwołań od decyzji jury.
XII.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy inicjatorów konkursu:
ekolog.zspjasieniec@gmail.com
lub pod numerem telefonu 507 718 882
Osoby odpowiedzialne: Hanna Grabowska
Alina Stańczak

