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REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEJ SESJI EKOLOGICZNEJ
NASZA GMINA-NASZE ŚRODOWISKO
EDYCJA 2018/2019

ORGANIZATOR SESJI I KONKURSU
Szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śl.
Partner sesji i konkursu - Gmina Jaworzyna Śl.
CELE SESJI I KONKURSU
1. Kształtowanie postaw ekologicznych.
2. Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz
promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.
3. Nagłośnienie problemu odpowiedniej segregacji odpadów i uzyskiwania przez Gminy poziomów
recyklingu oraz osiągnięcia efektywności ekologicznej.
4. Promocja nowych rozwiązań w gospodarce odpadami.
5. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.
6.

Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.

7. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.
8. Promocja miejscowości w gminie Jaworzyna Śl..
TEMATYKA KONKURSU
1. Główne hasło konkursu brzmi: „NASZA GMINA-NASZE ŚRODOWISKO”
2. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska
przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy
mieszkańców, piękno przyrody danej miejscowości, z której pochodzi uczeń, efekty zmian w systemie
gospodarki komunalnej, pracę ludzi w celu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworzyna
Śl..

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci podstawowych oraz młodzieży z gminy Jaworzyna Śl.


Kategoria I – dzieci z klas I-III szkół podstawowych



Kategoria II– dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych, III klasy gimnazjum

2. Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach, z których wyłonieni zostaną najlepsi (1-3 miejsca) oraz
wyróżnieni.


Kategoria I (KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ) –kategoria techniczna-wykonanie dowolnego
przedmiotu użytkowego metodą upcyklingu.



Kategoria II ( KLASY IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM) – kategoria literackanapisanie eseju ,referatu -Nasza gmina-nasze środowisko.



Kategoria III (KLASY IV-VIII, GIMNAZJUM) – kategoria techniczno-informatyczna -prezentacja
multimedialna zawierająca co najmniej 15 slajdów maksimum 30 slajdów , zapisana na płycie CD,
przedstawiająca problemy ochrony środowiska naturalnego i propagująca wzorce działań
ekologicznych na terenie gminy i we własnym domu.

3. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i
indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
4. Każda szkoła może zgłosić do konkursu : 3 prace literackie , 3 prezentacje multimedialne oraz 10 prac w
kategorii upcykling.
5. Do prac należy dołączyć następujące informacje:


imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa),



tytuł pracy,



adres, nazwę i numer szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem, którego została
przygotowana praca;



nr telefonu kontaktowego do szkoły oraz adres e-mail szkoły,



do pracy pisemnej oraz prezentacji multimedialnej należy na końcu podać bibliografię.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o
którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z
1994r., Nr 24, poz. 83) oraz ze zgodą na publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach
wydawanych przez Organizatora.
TERMINY
1. Prace konkursowe w kategoriach literackiej i informatycznej należy przekazać pani Jolancie Sołtys, prace
techniczne –upcyklig należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w Jaworzynie Śl. Ostateczny termin
dostarczenia prac –do 10 maja 2019r.
2. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

3. Uroczysta sesja ekologiczna wraz z wręczeniem nagród i certyfikatów : „Jestem EKO dbam o
środowisko!” planowane jest na dzień 17 maja 2019 w hali edukacyjno- sportowej w Jaworzynie Śl.
NAGRODY
1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.
2. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji
konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną
zakwalifikowane do głównych nagród.
3. Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.
4. W zależności od poziomu prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do innego
podziału nagród.
5. Osoby biorące udział w sesji i konkursie w II i III kategorii wezmą udział w warsztacie ekologicznym.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących
udział w konkursie.
3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu i sesji ekologicznej jest upoważniony organizator
Jolanta Sołtys.

nauczyciel

4. Prace literackie i prezentacje multimedialne będą prezentowane podczas sesji ekologicznej przez
uczestników konkursu.
5. Aktualne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.szkola.jaworzyna.net
SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
Organizatorzy sesji i konkursu

