
Załącznik do Zarządzenia  NR 63/2013 

Wójta Gminy Raków

z dnia 25 wrzesień 2013 r

REGULAMIN

Programu edukacji ekologicznej na terenie Gminy Raków

pn. „ Niepotrzebna rzecz to wcale nie śmieć”

§ 1

Cel konkursu

I. Celem konkursu jest:

1. kształtowanie świadomości i bezpośredniej odpowiedzialności za otoczenie i świat,

2. promocja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

3. popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród młodzieży szkolnej na temat prawidłowej

    gospodarki odpadami z uwzględnieniem najnowszych zmian ustawowych,

4. rozbudzanie poczucia odpowiedzialności wobec zagrożeń środowiska naturalnego

    wynikających z nieprawidłowego unieszkodliwiania odpadów,

5. rozwijanie wiedzy młodzieży na temat wykorzystywania odpadów komunalnych do

    produkcji odnawialnych źródeł energii,

6. promocja zrównoważonego rozwoju,

7. wykształcenie umiejętności przekazywania swoich doświadczeń i przeżyć związanych 

    z prawidłowym postępowaniem z odpadami w pracach plastycznych oraz redakcyjno

    reklamowych ,

8. rozwijanie nawyków proekologicznych poprzez promowanie segregacji odpadów

    „u źródła”.

§ 2

Organizacja konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Raków z siedzibą w Rakowie ul. Ogrodowa 1, 26 – 035

 Raków, tel: 41/35 35 018.

2. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialny jest pracownik Urzędu Gminy w 

Rakowie Pani Krystyna Jóźwik – tel: 41 35 35 018 wew.27 e-mail:kjozwik@op.pl

3. Nadzór nad przebiegiem konkursu w placówkach oświatowych biorących udział w 

konkursie sprawują Dyrektorzy placówek.



4. Nadzór nad organizacją konkursu sprawuje Wójt Gminy Raków.

5. Konkurs rozpoczyna się z dniem 15.10.2013 roku i trwa do 31 maja 2013 roku.

§ 3

Uczestnicy konkursu

      1 .  Konkurs adresowany jest do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

            z  terenu gminy Raków.

      

§ 4

Komisja konkursowa

1. W celu dokonania oceny poszczególnych etapów konkursu powołana zostanie przez Wójta

 Gminy Raków komisja konkursowa.

2. Do zadań komisji należeć będzie m.in.:

- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,

- dokonanie oceny nadesłanych prac,

- wyłonienie zwycięzców poszczególnych etapów konkursu.

§ 5

Zadania konkursowe

I. Konkurs na wykonanie biżuterii z odpadów.

1. Biżuteria musi  być wykonana z odpadów. W ramach prac konkursowych można 

wykonać: korale,  wisiorki, naszyjniki, zawieszki, kolczyki, klipsy, bransoletki, pierścionki, 

broszki , ozdobne paski.

2. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch grupach wiekowych: dzieci przedszkolne i 

dzieci z młodszych klas szkół podstawowych ( I do III ).

3. W ramach konkursu przewiduje się następujący podział nagród:

Grupa wiekowa – dzieci młodszych klas szkół podstawowych( kl. I do III )

I miejsce -  gra edukacyjna planszowa lub komputerowa

II miejsce -  gra  edukacyjna planszowa lub komputerowa

III miejsce – plecak,

10 wyróżnień w postaci książek

Grupa wiekowa – dzieci przedszkolne

I miejsce -  zabawka edukacyjna,



II miejsce – zabawka edukacyjna,

III miejsce - zabawka edukacyjna

10 wyróżnień w postaci książek.

4. Terminy:

 Termin ogłoszenia konkursu – 15 październik 2013 r

 Termin nadesłania prac – 05 grudzień 2013 r

 Termin rozstrzygnięcia konkursu -  19 grudzień 2013 r.

II. Zbiórka surowców wtórnych:

1. Konkurs skierowany do szkół podstawowych, zespołu szkolno – przedszkolnego,

   gimnazjum, świetlic wiejskich, polegający na zbiórce surowców wtórnych tj. makulatury,

   plastiku , nakrętek plastikowych przez uczniów.

2. Za organizację zbiórki surowców wtórnych wymienionych w pkt.1 na terenie szkoły

    odpowiada dyrektor szkoły..Surowce wtórne będą odbierane przez

    jednostkę wywozową w terminach uzgodnionych z dyrektorami szkół .

3. Ocena wyników konkursu prowadzona będzie w kategorii placówek oświatowych i

    indywidualnie.

    Punktacja będzie prowadzona w następujący sposób:

    - za zebranie 1 kg makulatury – 1 pkt

    - za zebranie 1 kg  nakrętek plastikowych – 3,0 pkt

    - za zebranie 1 kg plastiku – 2 pkt

    Zwycięzcą zostanie placówka, która zebrała największą ilość punktów 

4.W ramach konkursu przewiduje się następujący podział nagród:

   Nagrody dla szkół

   I miejsce –  tablica interaktywna

   II miejsce- trampolina

   III miejsce –  piłkarzyki stołowe,

   Dwa wyróżnienia dla szkól – piłki nożne lub siatkowe

oraz 15  wyróżnień dla uczniów, którzy zebrali największą ilość surowców wtórnych – 

nagrody w postaci: gry planszowej, książki lub komputerowej gry edukacyjnej.

5. Terminy:

Termin nadesłania przez placówki oświatowe zgłoszeń do konkursu – 10 styczeń 2014 r

Zbiórka surowców trwać będzie od 10 stycznia 2014 roku do 15 maja 2014 r

rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 1 czerwca 2014 roku.



III. Konkurs na wykonanie reklamy o segregacji odpadów. 

1. Reklama może być wykonana dowolną techniką ( plakat, ulotka, hasło reklamowe, film ). 

2. Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych; szkoły podstawowe 

klasy( IV do VI )  i gimnazjum.

3. W ramach konkursu przewiduje się następujący podział nagród:

    Grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy IV do VI

     I miejsce -  aparat fotograficzny,

     II miejsce -  MP 4,

     III miejsce – plecak

     10 wyróżnień w postaci książek lub gier planszowych albo komputerowych

    Grupa wiekowa – gimnazjum

    I miejsce -  aparat fotograficzny,

    II miejsce – MP4,

    III miejsce - plecak

  10 wyróżnień w postaci książek lub gier planszowych albo komputerowych – plecak

 4. Terminy:

     Termin ogłoszenia konkursu – 10 styczeń 2014 r

     Termin nadesłania prac – 2 maj 2014 r

     Termin rozstrzygnięci – 1 czerwiec 2014 r

§ 6

Postanowienia końcowe

I. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród rzeczowych

II. Zakup nagród przewidzianych w konkursach finansowany jest ze środków Wojewódzkiego  

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z udziałem środków 

własnych Gminy Raków.


