Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej –
Lider Zrównoważonego Rozwoju

DYREKTORZY
Przedszkoli, Szkół Podstawowych
i Gimnazjów

Zapraszamy do udziału
w XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego
ORGANIZATORZY: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego

w Rudnej Wielkiej
CELE KONKURSU:

• dostrzeganie problemu zmniejszających się zasobów Ziemi;
• podwyższenie poziomu edukacji ekologicznej środowiska lokalnego;

• propagowanie zachowań przyjaznych środowisku;
• poznawanie negatywnego wpływu czynników antropogenicznych na
środowisko oraz zdrowie człowieka;
• zachęcenie do działalności artystycznej będącej wyrazem fascynacji
naturą;
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Motyw przewodni konkursu:

„Oszczędzam zasoby Ziemi”
- przeciwstawiam się nadmiernej konsumpcji i promuję
samoograniczenie jako ratunek dla Ziemi.
Uczestnicy:
Przedszkole, kl. 0 SP – konkurs plastyczny
Kl. I – III SP – konkurs plastyczny
Kl. IV – VII SP – konkurs literacki
Kl. II – III G – konkurs plastyczno-techniczny
FINAŁ KONKURSU – 25.04.2018r.
Informacje ogólne dotyczące konkursów:
1. Prace konkursowe muszą zostać przesłane na adres podany przez organizatora do dnia
6 kwietnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub mogą zostać
dostarczone osobiście do sekretariatu szkoły.
2. Komisje konkursowe powołuje Organizator.
3. Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.
4. Każda praca konkursowa musi zostać opatrzona przytwierdzoną na stałe metryczką,
napisaną komputerowo, zawierające dane autora pracy:
• imię, nazwisko, wiek autora;
• nazwa, adres i telefon (email) szkoły;
• imię i nazwisko opiekuna ucznia (telefon kontaktowy oraz adres poczty
internetowej);
5. Poprzez nadesłanie pracy do konkursu uczestnik wyraża zgodę na:
a) Wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w Regulaminie;
b) Przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenie konkursu;
c) Opublikowanie na stronie internetowej Organizatora imienia i nazwiska
uczestnika, nazwy szkoły oraz zdjęcia w przypadku, gdy praca uczestnika zostanie
nagrodzona w konkursie;
d) Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych bez
wypłacania honorariów autorskich.
6. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu podejmuje Organizator.
7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą
zwracane.
8. Laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub emailową.
9. Autorzy najlepszych prac wyłonionych przez jurorów otrzymają nagrody rzeczowe
i dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do udziału
w konkursie.
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10. Nagrodzone prace będzie obejrzeć na wystawie w dniu finału oraz zostaną
umieszczone w materiałach podsumowujących XVI Wojewódzki Konkurs
Ekologiczny.
11. Każda placówka biorąca udział w konkursie otrzyma podziękowanie za nadesłane
prace.
12. Dokumentacja związana z przeprowadzonym konkursem będzie przechowywana
w archiwum szkoły.
13. Szczegółowe regulaminy konkursów dla poszczególnych grup zamieszczone są
stronie internetowej http://www.zsrudnawielka.pl/.
14. Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie: 16 marca 2018r.
telefonicznie: 17-8553245 lub na email: rwkewp.pl@wp.pl
15. Termin dostarczenia prac konkursowych– 6 kwietnia 2018r.
16. Finał konkursu: 25 kwietnia 2018r.
Prace można nadsyłać lub dostarczać osobiście pod adres:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego
w Rudnej Wielkiej
Rudna Wielka 60
36 – 054 Mrowla

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
mgr Janina Godlewska
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Regulamin konkursu plastycznego
Przedszkole i klasy „O”

„Cudze chwalicie, swego nie znacie.
Polskie owoce i warzywa pełne zdrowia i witamin też”.

Cele konkursu:
➢ rozwijanie zainteresowań przyrodą i jej wpływem na zdrowie,
➢ kształtowanie postawy świadomego wpływu na własne zdrowie,
➢ pobudzanie wyobraźni dziecka,
➢ rozwijanie zdolności manualnych, koncentracji i wytrwałości,
➢ kształtowanie umiejętności uczciwego współzawodnictwa,
➢ zachęcanie do kreatywnego i twórczego sposobu przedstawienia tematu.
Informacje ogólne:
1. W konkursie mogą wziąć udział:
• dzieci przedszkolne młodsze (3-4 latki),
• dzieci z klasy "0" i klasy I szkoły podstawowej (5-6 -latki),
• prace powinny przedstawiać owoc lub warzywo pochodzące z polskich tradycyjnych
upraw oraz informować odbiorcę, jakie zawiera witaminy,

• każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną indywidualnie
i samodzielnie.
2. Format prac:
praca płaska w formacie A3 lub A4
3. Technika prac:
- dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, collage, itp) - z wyłączeniem
materiałów sypkich i nietrwałych.
4. Kryteria oceny:
W ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria:
• zastosowanie się do zapisów regulaminu,
• zgodność pracy z tematem konkursu,
• estetyka wykonania i dokładność wykonania,
• stopień trudności i pracochłonność,
• piękno i oryginalność pracy.
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Regulamin konkursu plastycznego
dla klas I –III szkoły podstawowej

„Świat zadymiony, ma same złe strony” – obrazy węglem
malowane.

Cele konkursu:
•

pobudzanie wyobraźni dzieci,

•

poszerzanie wiedzy na temat czynników zanieczyszczających powietrze,

•

rozwijanie umiejętności plastycznych,

•

kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów,

•

rozwijanie talentów,

Założenia ogólne:
✓

uczestnikami mogą być uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,

✓

w konkursie będą oceniane prace związanych z podanym tematem,

✓

prace muszą być zabezpieczone przed brudzeniem,

✓

format A-4,

Kryteria oceny:
➢ zgodność pracy z tematem konkursu;
➢ kompozycja i estetyka;
➢ oryginalność i stopień trudności;
➢ samodzielność wykonania.
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Regulamin konkursu literackiego
dla klas IV- VII szkoły podstawowej

„Ziemio nie poddawaj się, ratujemy Cię”- list do ludzi napisany
w imieniu Ziemi, aby szanowali jej zasoby i prawa.

Celem konkursu jest:
•

przedstawienie twórczości uczniów,

•

promocja działań na rzecz środowiska,

•

kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody,

•

rozwijanie umiejętności literackich,

•

wzbudzanie zainteresowania działalnością proekologiczną,

•

rozwijanie talentów.

Założenia ogólne:
✓

uczestnikami mogą być uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej,

✓

w konkursie będą oceniane prace w formie listu związanego z podanym tematem,

✓

list powinien zawierać wskazówki dotyczące ratowania naszej planety,

✓

prace mogą być ozdobione plastycznie dowolną techniką, z wyjątkiem materiałów
sypkich

✓

prace pisane czcionka – 12,

✓

maksymalnie dwie strony format A-4.

Kryteria oceniania:
➢ zgodność i poprawność tematyczna,
➢ nowatorskie podejście do zagadnienia,
➢ bogactwo języka,
➢ poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
➢ styl wykonania pracy,
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Regulamin konkursu plastyczno-technicznego
dla klas II- III gimnazjum
„Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć” – plansza edukacyjna
o zagrożeniach związanych z niewłaściwym odżywianiem młodzieży.
Cele konkursu:
➢ wykazanie się znajomością tematyki przedstawianego problemu;
➢ ukazanie związku między odżywianiem, a stanem zdrowia człowieka;
➢ zachęcenie młodzieży do refleksji związanej z tematem konkursu;
➢ popularyzowanie twórczości plastycznej młodzieży;
➢ zachęcenie młodzieży do zaprezentowania własnych umiejętności artystycznych.
Informacje ogólne:
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas gimnazjalnych,
2. Do konkursu można zgłaszać prac - Plansze przygotowane w formacie A3.
Obowiązuje forma papierowa( bez prac przestrzennych, wykonanych z
nietrwałych materiałów, może być zafoliowana).
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną dotychczas niepublikowaną
pracę.
4. Do oceny zostaną dopuszczone prace zgodne z tematyką konkursu określona w
jego regulaminie.
Kryteria oceniania:
➢ zgodność i poprawność tematyczna,
➢ nowatorskie podejście do zagadnienia,
➢ dokładność i szczegółowość,
➢ styl i forma pracy,
➢ kompozycja i estetyka;
➢ oryginalność i stopień trudności;
➢ samodzielność wykonania.

7

