
R  E  G  U  L  A  M  I  N 
“ POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO     przeznaczonego 

dla uczniów szkół z terenu powiatu Ŝuromińskiego ” 
 
 

I. Organizatorzy: 
-Starostwo Powiatowe w śurominie 
-dyrektorzy szkół średnich oraz dyrekcja szkoły specjalnej 
-Samorządy gmin: śuromin, BieŜuń, Lubowidz, Lutocin, Kuczbork Osada, Siemiątkowo 
-Nadleśnictwo Dwukoły  
-Nadleśnictwo Lidzbark 
 
II. Cele konkursu: 

- popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, 
- rozbudzanie zainteresowań młodzieŜy ekologią i ochroną środowiska, 
- kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci 
  i młodzieŜy powiatu, 
- inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska. 
 

III. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych, 
       gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Ŝuromińskiego. 
 
IV. Potwierdzenia przystąpienia do konkursu przez szkoły naleŜy dokonać pisemnie lub 
       telefonicznie w terminie do dnia  11 marca 2011 r. pod numer telefonu:  
       (023) 657 47 00 wew.43, 44, 59  nr fax: (023) 657 35 35 
 
V.  Konkurs będzie obejmował dwie części: teoretyczną i praktyczną 
     - Część teoretyczna dotyczy wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska  
       ze   szczególnym uwzględnieniem zagadnień gospodarki odpadowej. 
     - Część praktyczna obejmie: 

A. zadanie obowiązkowe – zbiórka przez kaŜdą ze szkół uczestniczących w konkursie 
następujących surowców wtórnych: 
- baterii ( z wyłączeniem akumulatorów samochodowych) 

- puszek aluminium, 

- makulatury. 

B. zadanie zaplanowane i przeprowadzone przez kaŜdą ze szkół uczestniczących w 
konkursie, dzięki któremu zostanie osiągnięty konkretny efekt ekologiczny np.: 
uprzątnięcie “dzikiego wysypiska”, śmieci z lasu, terenu parku, otoczenia pomnika 
przyrody, posadzenie drzew itp. 
Do konkursu nie będą zaliczane prace wykonane na terenie szkoły lub innych instytucji, 
które są odpowiedzialne za utrzymanie porządku na terenie swoich posesji. 
 

VI. Kryteria oceny 
-Część teoretyczna forma testu jedno pytanie – 1 pkt, w przypadku zdobycia jednakowej 
liczby punktów przez uczestników konkursu dogrywka ustna (uczestnicy losują pytania) 
 
 
 
 



-Część praktyczna 

A. zadanie obowiązkowe: 

Zbiórka przez kaŜdą ze szkół następujących surowców wtórnych: 
baterii 
puszek aluminium  
makulatury 
Ocenie podlegać będzie średnia ilość kilogramów ( baterii, puszek aluminium, makulatury) 
przypadających na jednego ucznia, udokumentowanie zadania (potwierdzenie odbioru 
zebranych odpadów przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia lub potwierdzenie 
odbioru odpadów przez Urząd Gminy). KaŜdy rodzaj zebranych surowców wtórnych 
podlegać będzie odrębnej ocenie.  
B. zadanie zaplanowane i przeprowadzone przez szkołę ocenie podlega liczba 
zaangaŜowanych uczniów szkoły oraz pozyskanych sojuszników (nauczyciele, dyrekcja, 
rodzice) w realizacji zadania, uzyskany efekt, estetyka wykonania sprawozdania. 
-Komisja oceniać będzie zakres wykonanych czynności (obszar, ilość odpadów, jakość 
ekologiczna terenu itd.), udokumentowanie zadania (w przypadku zbiórki odpadów naleŜy 
dołączyć potwierdzenie odbioru zebranych odpadów przez firmę posiadającą stosowne 
uprawnienia, potwierdzenie przyjęcia na składowisko odpadów lub potwierdzenie odbioru 
odpadów przez Urząd Gminy), pomysł, nakład pracy włoŜony w zadanie. 

     W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez szkoły z części praktycznej  
     o zwycięstwie decyduje łączna ilość punktów otrzymanych przez reprezentację z danej  
     szkoły z części  teoretycznej. 

 
VII. Poszczególne druŜyny szkolne dokonają odpowiedniej dokumentacji tzn. dostarczą 
     zdjęcia, opisy, wnioski itd. dotyczące części praktycznej.  
     Dokumentacja przedstawiona przez szkoły powinna mieć formę sprawozdania  
     wykonanego w formacie A4   i zawierającego maksymalnie do 20 stron. 
     Dodatkowo szkoły przygotują kartę informacyjną z części praktycznej  zgodnie  
     z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

Ponadto do dokumentacji nie naleŜy załączać materiałów audiowizualnych tj. kasety 
magnetofonowe, kasety wideo, cd-romy, dvd oraz prac indywidualnych wykonanych przez 
uczniów (makiet, plakatów itp.). 
 

VIII. Dyrektorzy szkół z terenu gmin  przeprowadzą szkolne eliminacje części teoretycznej. 
      Listę uczniów do Finału Powiatowego naleŜy przekazać w terminie do dnia 20 kwietnia  
      2011 r.  do Przewodniczącego Komisji w postaci listy  uczniów według podanej poniŜej  
      ilości miejsc: 
      maksymalnie po 2  miejsca dla kaŜdej szkoły  podstawowej 
      maksymalnie po 3 miejsca dla kaŜdego gimnazjum 
 
IX. Dyrektorzy szkół średnich przeprowadzą szkolne eliminacje części teoretycznej. 
      Listę uczniów do Finału Powiatowego naleŜy przekazać do Przewodniczącego 
      Komisji w postaci listy pięciu najlepszych uczniów.      
      Dyrektorzy przekaŜą listę uczniów do Finału Powiatowego do dnia 20 kwietnia 2011 r. 
 
X. Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych przeprowadzi część szkolną eliminacji  
     części teoretycznej i przekaŜe listę imienną ( po 3 laureatów w kategorii szkół 
     podstawowych i gimnazjum oraz szkoły zawodowej ) Przewodniczącemu Komisji 
     w terminie do dnia 20 kwietnia 2011 r. 
     Laureaci etapu szkolnego są bezpośrednio zwycięzcami Powiatowymi. 



 
XI. Część praktyczną konkursu przeprowadzą dyrektorzy szkół. Na dwa dni przed 
     przystąpieniem do wykonania zadania praktycznego naleŜy zgłosić Przewodniczącemu 
     Komisji miejsce i termin (data i planowana godzina rozpoczęcia i zakończenia zadania), 
     gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie. 
     Termin przekazania dokumentów dotyczących zadań praktycznych Przewodniczącemu    
     Komisji do dnia 20 kwietnia 2011 r. 
 
XII. Warunkiem uczestnictwa uczniów poszczególnych szkół w teoretycznej części finału 
       powiatowego jest wzięcie udziału przez szkołę  w części praktycznej konkursu. 
 
XIII. Finał Powiatowy części teoretycznej ( forma testu pisemnego ) oraz praktycznej 
        odbędzie się w dniu   10 maja 2011r. 
        O miejscu przeprowadzenia finału szkoły zostaną poinformowane  
        odrębnym pismem.  
 
XIV. Po zakończeniu  Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu 
śuromińskiego  sprawozdania zostaną zwrócone do poszczególnych szkół. 
 
XV. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
         Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Starostwa Powiatowego  
         w śurominie, samorządów gmin: śuromin, BieŜuń, Lubowidz, Lutocin,  
         Kuczbork Osada, Siemiątkowo oraz Nadleśnictwa Dwukoły i Nadleśnictwa Lidzbark. 
 
XVI. Informacji na temat konkursu udziela Wydział Rolnictwa i Środowiska pod numerem 
        tel.(023) 6574700 w. 43, 44, 59  oraz członkowie komisji konkursowej.   
 

Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. Nr 1 Do Regulaminu Konkursu Ekologicznego  przeznaczonego dla uczniów powiatu 

Ŝuromińskiego  

 

 

KARTA INFORMACYJNA 
 

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
NAZWA SZKOŁY: 

ADRES SZKOŁY: 

TEL/FAX: 

OGÓLNA LICZBA UCZNIÓW SZKOŁY: 

LICZBA UCZNIÓW ZAANGAśOWANYCH W REALIZACJĘ ZADANIA  B: 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZADANIE: 

LICZBA NAUCZYCIELI WSPÓŁREALIZUJĄCYCH ZADANIE: 
 
 
II. OPIS ZADANIA OBOWIĄZKOWEGO ( zadanie A) 
ILOŚĆ ZEBRANYCH ODPADÓW W [kg]: 

BATERII- 

PUSZEK ALUMINIUM- 

MAKULATURY- 

 

ILOŚĆ ZEBRANYCH ODPADÓW W [kg/1 ucznia]: 

BATERII- 

PUSZEK ALUMINIUM- 

MAKULATURY: 
 
III. OPIS ZADANIA ZAPLANOWANEGO I PRZEPROWADZONEGO PRZEZ 
SZKOŁĘ (zadanie B) 
 (krótki opis zadania, np. ilość zebranych odpadów, powierzchnia uprzątniętego lasu, 
powierzchnia posadzonego lasu, długość ścieŜki ekologicznej  itp.) 
 
 

 
 
 
 
 

      Miejscowość, data                          Pieczątka szkoły                                 Podpis Dyrektora Szkoły 
   

 
 


