
 

 

 

 
 

 

SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY 

„Włącz EKO myślenie#GDAŃSK BEZ PLASTIKU” 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. MJR. MIECZYSŁAWA SŁABEGO 
 

Podstawowym celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży z naszej szkoły do aktywnego udziału w 

działaniach związanych z ochroną przyrody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także 

budzeniem jej świadomości, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością 

za dziś i za jutro. Udział w konkursie jest sprawdzoną, chętnie podejmowaną przez młodzież, formą rywalizacji 

przynoszącą wymierną satysfakcję uczniom i pedagogom. 

REGULAMIN KONKURSU 

I. Organizator 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjr. Mieczysława Słabego zaprasza swoich uczniów do udziału w konkursie 

ekologicznym: „Włącz EKO myślenie#GDAŃSK BEZ PLASTIKU”. 

II. Cele konkursu: 

• propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży; 
• dbanie o naturę oraz zmniejszanie zużycia plastiku w życiu codziennym; 
• rozwijanie wyobraźni; 
• motywowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego; 
• integracja uczestników; 
• propagowanie walorów miejsc zamieszkania uczestników; 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac. 

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. mjr. M. Słabego w Gdańsku. 

2. Konkurs jest przeprowadzany w trzech grupach wiekowych: 

1) I grupa - klasy 0 - III szkoły podstawowej; 

Tu wykonać trzeba pracę plastyczną płaską, prezentującą tematykę ekologiczną. Technika pracy dowolna. 

2) II grupa - klasy IV - VI szkoły podstawowej i III grupa – klasy VII – VIII szkoły podstawowej; 



 

 

 

 
 
 

Tu wykonać trzeba rękodzieło z surowców wtórnych głownie plastiku nadając mu drugie życie i chronić je 
przed znalezieniem się na śmietniku. 

I. Forma prac konkursowych 

1. Praca powinna być przygotowana przez uczestników konkursu indywidualnie z zachowaniem wszelkich 
praw autorskich. 

2. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

3. Na konkurs należy zgłaszać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym 
konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane. 

4. Forma pracy: 

• Technika prac dowolna, 

5. Pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: 

imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasa, kategorię oraz imię i nazwisko opiekuna ( nauczyciela lub rodzica) . 

II. Termin i miejsce dostarczenia prac konkursowych. 

Prace należy składać do dnia 15.10.2021r. do nauczycieli: 

Piotr Szepelowski (II grupa) i Karolina Gala (I grupa). 

III. Sposób oceny prac konkursowych 

1. Ocena prac dokonana zostanie prze komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu. 

Komisja uwzględni następujące kryteria: 

• Zgodność pracy z tematem wiodącym konkursu 

• Staranność wykonania i samodzielność 

• Oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej zawartej w haśle konkursowym 

• Wrażenia artystyczne. 

IV. Informacja o sposobie wykorzystania lub zwrotu prac konkursowych 

1. Najciekawsze prace mogą być opublikowane na stronie naszej szkoły lub na FB oraz wykorzystane do 
edukacji ekologicznej w naszej szkole. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich 
wykorzystania przez organizatora konkursu, w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych. 

3. Prace nie będą zwracane. 

V. Nagrody 

1. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii. 

Wręczenie nagród odbędzie się 20.10.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. mjr. Mieczysława Słabego w 
Gdańsku przy okazji odsłonięcia muralu w ramach akcji „Gdańsk bez plastiku”. 

X. Komisje Konkursową powołuje organizator. 



 

 

 

 

X. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie. 

XI. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc: tel: 781 787 687 email: k.gala@sp7.edu.gdansk.pl 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, do udziału w konkursie. 
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