
 

REGULAMIN  KONKURSU  EKOLOGICZNEGO 

NA WYKONANIE PRZEDMIOTU UŻYTKOWEGO Z SUROWCÓW WTÓRNYCH 

 

I. Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów szkoły podstawowej oddziałów IV – VII oraz klas 

gimnazjalnych pracy z surowców wtórnych: przedmiot użytkowy np. zabawka. 

 

II. Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Zespół Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Osobami upoważnionymi do 

udzielania informacji na temat konkursu są: Maria Zdun, Marzena Wojciechowska, Aneta Kapela. 

 

III. Założenia organizacyjne 

1. Celem konkursu jest kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz  

uświadomienie  uczniom, jak bardzo istotny jest problem segregacji odpadów oraz jak zapobiegać ich 

powstawaniu.  

2. Konkurs trwa od 10.04.2018 r. do – 23.04.2018 r.  
3. Prace konkursowe będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych: a) uczniowie klas 4 – 6,   

b) uczniowie klas VII, II – III gimnazjum. 
4. Prace na Konkurs muszą być pracami własnymi przygotowanymi indywidualnie, nigdzie wcześniej 

nieprzedstawianymi w innych konkursach. Maksymalny wymiar prac plastycznych wykonanych dowolną 

techniką to 1m na 1m na 1m 

5. Nagrody są finansowane przez Radę Rodziców PZSiPS w Sochocinie. 

 

IV. Wymagania techniczne prac  

1. Praca powinna być wykonana w jak największym stopniu z surowców wtórnych.  

2. W konkursie będą rozpatrywane prace dostarczone do p. Marzeny Wojciechowskiej w 

terminie do 23.04.2018 r. 
3. Każda praca musi być opisana w następujący sposób: imię  i nazwisko, oddział, nazwa przedmiotu.   

 

V. Ocena prac konkursowych 

 1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, składająca się z p. Dyrektor Beaty Grabarczyk - Tomaszewicz, 

przewodniczącej Rady Rodziców Moniki Makowskiej – Chojnackiej, p. Marii Zdun.  

2. Podczas oceny prac brane pod uwagę będą następujące kryteria: bogactwo wykorzystania 

surowców wtórnych, pomysłowość, użyteczność wykonanej pracy, estetyka.  

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 27.04.2018r. 

5. Rozdanie nagród i pokonkursowa wystawa prac planowane są w dniu 27.04.2018r w świetlicy szkolnej.  

  

VI. Prawo własności i prawo wykorzystania prac 

1. Zgłoszona praca staje się własnością Organizatora Konkursu. 

 

VII.  Postanowienia końcowe 

1. Prace mogą zostać sfotografowane i opublikowane na portalach internetowych.  

  

   


