
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO  
o tytuł „ PROMOTORA EKOLOGII 
w ramach  współzawodnictwa o tytuł    

"NAJLEPSZEJ KLASY Szkoły Podstawowej nr 8  w Sanoku" 
w roku szkolnym 2017/2018 

1. Organizator konkursu:  
Szkolne Koło Ekologiczno – Turystyczno – Przyrodnicze pod opieką p. Marii Trzeciak i 
p. Anety Pelc oraz uczniowie koordynatorzy. 

2. Cel konkursu:  
a. wyłonienie najlepszej klasy w szkole, 
b. promocja i kształtowanie zachowań zgodnych z normami społecznymi, 
c. promocja zdrowego stylu życia,  
d. propagowanie ekologicznych zachowań w życiu codziennym,  
e. propagowanie segregacji odpadów jako sposobu na ekologiczny, ekonomiczny 

i modny sposób na rozwój ówczesnej cywilizacji i społeczeństw,  
f. propagowanie i zaszczepianie chęci do współzawodnictwa w duchu „Fair 

Play”.  
3. Uczestnicy konkursu: wszystkie zespoły klasowe.  
4. Termin: wrzesień 2017 – maj 2018.  
5. Nagrody:  

I miejsce: nagroda pieniężna ufundowana przez Radę Rodziców, przeznaczona na 
wspólne wyjście klasowe.  
II miejsce: sponsorowane ognisko klasowe lub wyjście na pizzę do restauracji 
Alcatraz, 
III miejsce: sponsorowane wyjście całej klasy do McDonalds.  

6. Zadania konkursowe:  
ZADANIE 1 - Eko: I Wielka zbiórka nakrętek – termin zbiórki i rozstrzygnięcia: trzeci 
tydzień października,  
ZADANIE 2 - Eko II: Zbiórka nośników CD i baterii – termin zbiórki i rozstrzygnięcia: 
pierwszy tydzień listopada,  
ZADANIE 3 - Eko III: Rok Rzeki Wisły- wykonanie plakatu w ramach kampanii 
ogólnopolskiej,  
ZADANIE 4 - Eko IV: Ekologiczne ozdoby choinkowe (np. bombki, aniołki, mikołajki, 
prezenciki, itp.; technika dowolna) – termin zbiórki i rozstrzygnięcia: pierwszy tydzień 
grudnia,  
ZADANIE 5 - Eko V: Wykonanie karmnika z materiałów ekologicznych (ekologicznych z 
odzysku) 
ZADANIE 6 - Eko VI: II Tura zbiórki nakrętek plastikowych dla podopiecznych Fundacji 
Czas Nadziei- rozstrzygnięcie do III tygodnia marca 
ZADANIE 7 - Eko: Zbiórka baterii (II tura) – termin zbiórki i rozstrzygnięcia ostatni 
tydzień kwietnia,  
ZADANIE 8 - Eko VIII: Wiersz pt.: „Wiosna w moim mieście” o tematyce ekologicznej, 

7. Punktacja konkursowa: klasyfikacja generalna polega na przeliczaniu punktów 
uzyskanych na poszczególne miejsca (1-15) w poszczególnych konkursach, przy 
założeniu, że za I miejsce przyznawanych jest 15 pkt., a za XV miejsce – 1 pkt. Klasa, 
która nie weźmie udziału w danym konkursie, otrzyma 0 pkt.  



 
8. Koordynatorzy konkursu:  

 Maria Trzeciak i Aneta Pelc – działania proekologiczne,  
 Anna Struś i Wacław Bojarski – statystyki szkolne,  

9. Postanowienia końcowe:  
a. Regulamin konkursu opublikowany zostanie na stronie internetowej szkoły 

oraz szkolnych gazetkach ściennych i będzie dostępny u wychowawców i 
przewodniczących klas oraz opiekunów i przewodniczącego Samorządu 
Uczniowskiego, 

b. do 20 każdego następnego miesiąca będą podsumowane wyniki cząstkowe 
rywalizacji klas i opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz 
szkolnych gazetkach ściennych,  

c. organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów 
regulaminu.  

 
opracowały: 

Maria Trzeciak i Aneta Pelc 


