
Klasyfikacja ogólna szkół gminy Stęszew  o tytuł „Mistrza Ekologii 2017”  

Rodzinny Pikniku Ekologiczny  "Z ekologią modnie” 
- REGULAMIN PUNKTACJI OGÓLNEJ -  

1. Organizator : 

Gmina Stęszew. 

2. Cel: 
Propagowanie zachowań i kształtowanie postaw ekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz 

wpajanie zasad zdrowego stylu życia. 

3. Przedmiot: 

Prezentacja treści związanych z ekologią i segregacją odpadów, z wykorzystaniem różnorodnych technik i 

form, opisanych szczegółowo w regulaminach dotyczących poszczególnych konkurencji. 

4. Adresaci: 

O tytuł „Mistrza Ekologii 2017” ubiegają się Szkoły poprzez udział w konkursach swoich uczniów. W 

konkurencjach  biorą udział uczniowie szkół podstawowych (klasa IV-VI)  i gimnazjalnych  Gminy Stęszew. 

5. Nagrody: 

Udział w poszczególnych konkursach pozwala na zdobycie określonej ilości punktów, których suma liczona 

jest w finale i to ona decyduje o zdobyciu nagrody rzeczowej dla Szkoły oraz  tytułu „Mistrza Ekologii 2017” . 

Jednocześnie  w konkursie  przewidziano zdobycie 1  wyróżnienia  wraz z nagrodą rzeczową dla szkoły. 

6. Jury 
Skład jury w poszczególnych konkurencjach określony jest w regulaminach szczegółowych. W skład jury na 

etapie ogólnym wchodzą: organizator, osoba związana z tematyką ekologii, osoba znana w społeczności 

lokalnej. 

7. Zasady i tryb przyznawania punktów: 

A. W konkurencjach w walce o tytuł „Mistrza Ekologii 2017” biorą udział uczniowie klas IV – VI szkół 

podstawowych gminy Stęszew oraz uczniowie szkół gimnazjalnych gminy Stęszew.  

B. Każda ze szkół przystępuje do trzech konkursów ogłoszonych w ramach pikniku, tj.: „Eko-moda”, konkurs 

plastyczny oraz „Eko-rymowanka”. Tytuł „Mistrza Ekologii 2017” może zdobyć szkoła, w której uczniowie 

będą startować w każdym z 3 konkursów. 

C. Zwycięstwa uczniów w poszczególnych konkursach punktowane są następująco: 

a. - zdobycie I miejsca – 5 pkt 

b. - zdobycie II miejsca – 3 pkt 

c. - zdobycie III miejsca – 1 pkt 

D. Ilość punktów zdobytych za zajęcie I, II i III miejsca przez uczniów powoduje, że szkoła uzyskuje tym 

samym punkty do zdobycia tytułu Mistrza Ekologii.  

E. W ten sposób każda ze szkół może zdobyć maksymalnie 5 pkt za udział w każdym konkursie 

organizowanym z okazji pikniku (maksymalna łączna punktacja to 15 pkt). Uzyskany w ten sposób wynik 

stanowi punktację końcową, decydującą o przyznaniu tytułu „Mistrza Ekologii”.  

F. W przypadku równej ilości punktów Organizator przewiduje dogrywkę pomiędzy szkołami .  

G. Dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych klas I – III biorą udział w konkurencjach 

dostosowanych do ich możliwości wynikających z wieku i oceniani są indywidualnie w poszczególnych 

konkurencjach. Nie prowadzi się tutaj punktacji zbiorowej.  

8. Postanowienia końcowe: 
Aktualne informacje o pikniku oraz regulaminy poszczególnych konkursów dostępne są na stronie 
internetowej www.steszew.pl oraz pod numerem telefonu 618197143 lub 618197125. 
 

http://www.steszew.pl/

