
KONKURS PIOSENKI O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ - 

- REGULAMIN- 

1. Organizator : 
Gmina Stęszew. 

2.Cel: 
Propagowanie postaw proekologicznych rozwijanie wrażliwości ekologicznej.  

3.Przedmiot: 
Przedstawienie w formie piosenki treści związanych z segregacją odpadów a także ochroną 
środowiska. Jedno dziecko  śpiewa 1 piosenkę. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć  
3 minut. 
4.Adresaci: 
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasa I – III) oraz dzieci uczęszczających 
do przedszkoli zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew. 
5.Promocja: 
„Wieści Stęszewskie”, strona internetowa Gminy  Stęszew , materiały promocyjne, listy do szkół. 
6.Nagrody: 
W konkursie przewidziane są nagrody: I miejsce w kategorii wiekowej „Przedszkolak” oraz I miejsce  
w kategorii wiekowej „Szkolak”; ponadto – 1 wyróżnienie, dla pozostałych uczestników finału 
upominki. 
7. Jury 
W skład jury konkursowego w etapie przedszkolnym i szkolnym wejdą 3 osoby: dyrektor oraz   
2 nauczycieli  szkoły; w etapie gminnym (finał konkursu) wejdą 3 osoby osób: organizator, osoba 
związana z tematyką ekologii, osoba znana w społeczności lokalnej. 
8. Harmonogram konkursu: 
A. Ogłoszenie konkursu- 25 kwietnia 2017 r.; 
B. Eliminacje szkolne – 19 maja 2017 r.; 

Zgłoszenie  pisemne laureatów eliminacji szkolnych do UMG Stęszew do dnia 24 maja 2017r. 
(załącznik nr 1) 

C. Finał konkursu w czasie trwania „Pikniku Ekologicznego w Stęszewie pn.:  Rodzinny piknik 
ekologiczny w Stęszewie "Z ekologią modnie” , który odbędzie się przy Hali Widowiskowo –
Sportowej w Stęszewie w dniu 11 czerwca 2017 roku. W trakcie finału pikniku  nastąpi 
prezentacja piosenek przez poszczególnych uczniów wyłonionych wcześniej w eliminacjach 
szkolnych, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród. 

9.Zasady i tryb konkursu: 
A. Eliminacje szkolne w przedszkolach i szkołach. 
B. Wyłonienie przez szkoły finalistów: w przypadku  Przedszkoli – troje  najlepszych  dzieci, w 

przypadku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego: dwójka dzieci w kategorii wiekowej: I-III klasa szkoły  
podstawowej  jedno  dziecko kategorii wiekowej: „przedszkole”, w przypadku  Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego z Filią - czwórka  dzieci w kategorii wiekowej: I-III klasa  szkoły  podstawowej i 

jedno  dziecko  kategorii wiekowej: ” przedszkole”, w przypadku Zespół Szkół Specjalnych – troje 
dzieci. 

C. Jury będzie oceniało pracę konkursową według następujących kryteriów: 
    - zgodność z tematyką konkursu (0 – 2 pkt), 
    - strój (0 – 2 pkt) ,  
    - sposób prezentacji na scenie (0 – 2 pkt) , 
    -  oryginalność wykonania (0 – 2 pkt). 
10.Postanowienia końcowe: 
Aktualne informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej  www.steszew.pl oraz  pod 
numerem telefonu 618197145 oraz 618197143. 

 

http://www.steszew.pl/


(Załącznik nr 1) 

KONKURS PIOSENKI O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 

Karta zgłoszenia 

Szkoła/Przedszkole  ……………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................. 

Zgłaszam laureatów eliminacji  szkolnych do  etapu drugiego (gminnego)-Finału konkursu: 

 

Imię i Nazwisko Wiek /klasa Tytuł piosenki Osoba /wychowawca 

przygotowująca 

laureata 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Podpis Dyrektora: 


