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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 52/2018 

Wójta Gminy Ruda Maleniecka 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 

EKOLOGICZNEGO 
pn. „MISTRZ EKOLOGII” 

 

DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PUBLICZNYCH PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH W RUDZIE MALENIECKIEJ 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

1. Nazwa Organizatora: Wójt Gminy Ruda Maleniecka. 

2. Adres Organizatora: 26-242 Ruda Maleniecka 99A.  

3. Dane kontaktowe Organizatora: tel: 41 373 13 40; 41 373 13 48.  

 

II. PRZEPISY OGÓLNE 
 

1. Celem konkursu jest:  

a) Propagowanie wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

recyklingu, a w szczególności sposobu segregacji odpadów komunalnych zgodnej z zasadami 

określonymi w uchwale Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016 r.  

w sprawie przyjęcia : „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruda 

Maleniecka”; 

b) Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji 

wynikających z zaśmiecania środowiska naturalnego; 

c) Kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe 

otoczenie; 

d) Wzbudzanie wrażliwości ekologicznej oraz kształtowanie pozytywnych nawyków takich jak 

dbałość o czystość środowiska naturalnego; 

e) Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska; 

f) Motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego  

w najbliższym otoczeniu; 

g) Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów. 

 

 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Konkurs kierowany jest do dzieci uczęszczających do Zespołu Publicznych Placówek 

Oświatowych w Rudzie Malenieckiej w skład, którego wchodzą: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej wraz ze 

Szkołą Filialną w Lipie; 

b) Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej. 

2. Konkurs będzie odbywał się w czterech kategoriach wiekowych:  

a) I kategoria to dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Rudzie Malenieckiej; 

b) II kategoria to klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Rudzie 

Malenieckiej oraz Szkoły Filialnej w Lipie; 

c) III kategoria to klasy IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego  

w Rudzie Malenieckiej oraz Szkoły Filialnej w Lipie; 
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d) IV kategoria to młodzież uczęszczająca do klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz do klasy 

III gimnazjum  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Rudzie 

Malenieckiej. 

 

3. W każdej kategorii wiekowej  wyłoniona zostanie trójka zwycięzców (I, II i III miejsce). 

4. Organizator dopuszcza możliwość wręczenia wyróżnień w każdej z wymienionych kategorii 

wiekowych. 

IV. ZADANIA KONKURSOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP 

1.  I-II kategoria wiekowa - praca plastyczna na temat selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, recyklingu oraz sposobu segregacji odpadów komunalnych. Format i technika 

wykonania pracy dowolna. 

2. III kategoria wiekowa – opowiadanie o tematyce związanej z segregacją odpadów komunalnych 

oraz recyklingiem, zawierające od 150 do 200 słów. 

3. IV kategoria wiekowa - prezentacja multimedialna na temat selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, recyklingu oraz sposobu segregacji odpadów komunalnych. 

Sposób przygotowania prezentacji: 

 

a) Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point (pakiet 

programu Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio  

w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem 

*.pps); 

a) Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB; 

b) Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min; 

c) Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne 

zdjęcia i komentarze); 

d) Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu; 

e) Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD; 

f) Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię; 

g) Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane 

osobiście oraz, że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw 

autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich. 

 

 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU 

  

1. I etap (przedszkolny, szkolny) – zostanie przeprowadzony w terminie do 12 września 2018 r.  

w obrębie poszczególnych placówek. Powołane przez Dyrektora Placówki Komisje wyłonią do 10 

najciekawszych prac w każdej kategorii, które zostaną zakwalifikowane do II etapu (gminnego).  

2. II etap (gminny) - spośród zgłoszonych przez poszczególne placówki prac konkursowych Komisja 

wybierze najlepsze w terminie do 14 września 2018 r. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się  podczas apelu szkolnego związanego z akcją „Sprzątanie Świata” 

w wyznaczonym wcześniej terminie.  
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VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Kryteria oceny prac konkursowych: 

a) Zgodność pracy z tematem; 

b) Technika i staranność wykonania; 

c) Forma estetyczna pracy; 

d) Samodzielność wykonania; 

e) Inwencja i pomysłowość. 

 

2. Szczegółowe kryteria oceny dotyczące prezentacji:  

Komisja będzie najwyżej oceniała prace:  

a) Prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę; 

b) Charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami;  

c) Napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne. 

                 Oceniana będzie również:  

a) Estetyka i efekt wizualny; 

b) Zawartość prezentacji;  

c) Grafika i cała szata graficzna;  

d) Przejrzystość; 

e) Techniczna poprawność wykonania. 

 

3. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości uwarunkowanej od 

możliwości finansowych Organizatora. 

 

             VII. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne. 

2. Prace konkursowe przekazywane są do koordynatorów konkursu w poszczególnych placówkach 

do dnia 12 września 2018 r. jest to ostateczny termin przekazania prac!!! 

3. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące dane: 

a) imię i nazwisko autora; 

b) wiek uczestnika; 

c) adres zamieszkania; 

d) grupa przedszkolna ( w przypadku I grupy wiekowej); 

e) klasa (w przypadku II, III i IV grupy wiekowej); 

f) imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna pracy); 

g) podpisana klauzula informacyjna przez rodzica lub opiekuna prawnego w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika konkursu – załącznik nr 1 do 

przedmiotowego regulaminu. 

4. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu. 

5. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. 

 

     VIII. UWAGI KOŃCOWE 

           

1. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora, który ma prawo do wykorzystania 

ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nadesłanych prac konkursowych oraz danych 

osobowych uczestników konkursu. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
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4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania konkursu lub zmiany jego terminów w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa. 

 

 

Wójt Gminy Ruda Maleniecka serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału 

 w konkursie! 


