
 

 

 

    

 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„Ratujmy naszą planetę” 

Organizator 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. prof. Szczepana 

A. Pieniążka w Miedniewicach.  

Patronat 

Gmina Skierniewice 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,  

 

 

 

 

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Skierniewice, 

 

  

    

 Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cele konkursu 

 

1. Celem konkursu jest: 

• Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów w zakresie postępowania 

z odpadami, w tym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

• Kształtowanie postaw proekologiczmych 

• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 

• Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych 

• Wpajanie zasad rywalizacji w duchu „fair-play” 

 

 

Informacje o konkursie 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VIII szkół podstawowych z terenu 

gminy Skierniewice. 

2. Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo w czterech kategoriach: 

Kat. 1 – oddziały przedszkolne tzw „zerówki” 

Kat . 2 – klasy I – III 

Kat. 3 – klasy IV – VI 

Kat. 4 – klasy VII - VIII 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Warunkiem udziału uczniów w konkursie jest dostarczenie przez opiekuna 

(nauczyciela) pisemnej zgody rodziców ucznia na udział w konkursie oraz na 

wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych ucznia wyłącznie 

do celów konkursu. 

5. Etap gminny konkursu zostanie rozstrzygnięty 22 kwietnia 2021r. w Dzień Ziemi 

w Szkole Podstawowej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi na Facebooku w dniu 23 kwietnia. Wyniki będą 

umieszczone również na stronie internetowej szkoły – spmiedniewice.org 

           Jeżeli będzie to możliwe uczniowie odbiorą  nagrody podczas akademii z okazji  

           obchodów Dnia Ziemi w siedzibie SP Miedniewice 

7.  Udział w konkursie szkoły zgłaszają telefonicznie na nr 728 859 817 do 26 marca 

2021 roku 



 

 

 

Przebieg konkursu 

Etap szkolny  

 

Oddziały przedszkolne 

Dzieci z oddziału przedszkolnego samodzielnie wykonują pracę plastyczną na temat „Las 

 w mojej okolicy – jak jest, jak powinno być” (technika dowolna, format A-4). 

Dwie najlepsze prace z każdego oddziału należy dostarczyć wraz z pisemną zgodą rodzica do 

SP w Miedniewicach lub do siedziby Gminy Skierniewice do dnia 16 kwietnia 2021r. 

 

Kl. I – III 

Uczniowie wykonują plakat nt. „Ziemia wyspa zielona” (technika dowolna, format A3). 

Dwie najlepsze prace ze szkoły należy dostarczyć wraz z pisemną zgodą rodzica do SP 

w Miedniewicach lub do siedziby Gminy Skierniewice do dnia 16 kwietnia 2021r. 

 

Kl. IV – VI 

 

Uczniowie klas układają wiersz o tematyce ekologicznej, która może dotyczyć ochrony 

powietrza, wód, gleby, gospodarki odpadami, roślin lub zwierząt. 

Dwa najlepsze wiersze ze szkoły należy dostarczyć wraz z pisemną zgodą rodzica do SP 

 w Miedniewicach lub do siedziby Gminy Skierniewice do dnia 16 kwietnia 2021r. 

 

Kl. VII – VIII  

Uczniowie klas wykonują strój ekologiczny z surowców wtórnych dla siebie lub członka 

swojej rodziny, wykonują zdjęcie stroju i dołączają do niego krótki opis. 

Dwie najciekawsze prace ze szkoły należy dostarczyć wraz z pisemną zgodą rodzica do SP 

 w Miedniewicach lub do siedziby Gminy Skierniewice do dnia 16 kwietnia 2021r. 

 
Etap gminny 

Etap gminny odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej im. prof. Szczepana A. 

Pieniążka w Miedniewicach.  

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli współorganizatorów wyłoni w każdej 

kategorii 3 pierwsze miejsca. 

Przy dokonywaniu oceny prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 

- oryginalność 

- estetykę prac 

- samodzielność wykonania 

- wykorzystanie różnorodnych materiałów i technik plastycznych 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody  

Zapraszamy do konkursu i życzymy powodzenia oraz miłej zabawy. 

 


