
Regulamin 
szkolnego konkursu ekologicznego 

 
 

Miejsce konkursu: I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gliwicach 

Cele konkursu:  
 kształtowanie świadomości ekologicznej, 
 rozwijanie zainteresowań ekologicznych  
 kształtowanie postaw proekologicznych 
 zachęcenie uczniów do pracy na rzecz społeczności szkolnej 

 
Zasady uczestnictwa: 

 w konkursie mogą brać udział uczniowie klasy „0” oraz klas I- VIII szkoły podstawowej 
 uczestnicy konkursu przynoszą do szkoły zebrane wcześniej odpady: puszki, makulaturę 
 rozstrzygnięcie konkursu odbywa się dwa razy w roku szkolnym: po zakończeniu I semestru oraz 

przed zakończeniem roku szkolnego 
 zwycięzcami zostają uczniowie, którzy przyniosą największą ilość poszczególnych rodzajów 

odpadów oraz klasa, której uczniowie zebrali największą ilość  odpadów  
      w przeliczeniu na punkty w danym semestrze. 

 

Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji konkursu: 

 uczniowie pozostawiają zebrane odpady w portierni, podając swoje imię i nazwisko, klasę oraz ilość 
odpadów 

 ilość zebranych puszek podajemy w sztukach, natomiast makulaturę przynosimy zapakowaną w taki 
sposób, żeby była możliwa do zważenia przez portiera lub podajemy ilość odpadu w kilogramach 

 osoba przyjmująca odpady zapisuje ilość odpadów przy nazwisku ucznia 
 jeżeli odpady do portierni przynosi rodzeństwo, to daną ilość odpadów zapisujemy przy nazwisku  
  każdego z dzieci 
 wyniki zbiórki odpadów przez poszczególnych uczniów są wywieszone na gazetce na pierwszym  
 piętrze. Nagrody dla poszczególnych uczniów w postaci dyplomów są wręczane  

po zakończeniu I semestru oraz przed zakończeniem II semestru w dwóch kategoriach: PUSZKI  
 i MAKULATURA 
 w celu nagrodzenia klasy, która aktywnie włączyła się w zbiórkę odpadów i zebrała największą ilość  
  puszek i makulatury, ustala się następujący przelicznik punktowy: 

 1 puszka = 1 punkt 
 1 kilogram makulatury = 3 punkty 
 obliczając dorobek danej klasy sumujemy ilość odpadów przyniesioną przez poszczególnych 

uczniów klasy oraz ilości przekazane ogólnie na konto klasy np. przez wychowawcę. 
Posługujemy się przelicznikiem punktowym, więc końcowa suma klasy jest podawana  
w punktach ( a nie w sztukach lub kilogramach) 

 klasy są nagradzane przywilejem dodatkowego wyjścia do kina   po zakończeniu I semestru oraz 
przed zakończeniem II semestru. 
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