
Zapraszamy do wzięcia udziału  

w konkursie „ZIELONA STOLICA”, który jest elementem programu 

„Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy”. 

Organizatorem konkursu są Lasy Miejskie - Warszawa. 

 

I. Cele konkursu, uczestnicy, kategorie wiekowe, etapy, zadanie konkursowe 

 

Celem konkursu jest: 

 

 Upowszechnienie wiedzy przyrodniczej ze zwróceniem uwagi na warszawską zieleń. 

 Promowanie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu. 

 Uświadomienie wpływu każdego człowieka na jakość środowiska. 

 Rozwijanie aktywności twórczej. 

 Popularyzacja i promocja programu ekologicznego. 

 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które  

w przedszkolach lub szkołach zostały objęte realizacją programu „Wspieranie edukacji ekologicznej  

w placówkach oświatowych m.st. Warszawy”. 

 

Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach: 

 

 Etap pierwszy – szkolny trwa do  20 XI 2016 r. 

 Etap drugi – dzielnicowy trwa do 01 XII 2016 r. 

 Etap trzeci – miejski trwa do 31 XII 2016 r. 

 

Zadaniem każdego dziecka – uczestnika konkursu jest indywidualne i samodzielne wykonanie plakatu pt. 

„ Zielona Stolica” zachęcającego do dbania o warszawską zieleń. Format pracy -  A2 lub A3, technika 

– dowolna, płaska. Używanie gotowych elementów jest zabronione. Mile widziane będzie wykorzystanie 

wykonanych samodzielnie symboli kojarzących się z Warszawą.  

Każdy plakat musi być opatrzony na odwrocie następującymi informacjami:  

 imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,  

 adres placówki, dzielnica,  

 imię i nazwisko nauczyciela, którego uczniem jest autor pracy.  

Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel – opiekun dziecka. 

Plakat należy dostarczyć do koordynatora p. Moniki Suszek, sala 237. 

 

II. Komisje konkursowe, przechodzenie uczestników konkursu do kolejnych etapów 

 

W pierwszym etapie konkursu eliminacje szkolne przeprowadzają komisje konkursowe powołane przez 

szkolnego koordynatora placówki. Komisje wybierają sześciu laureatów pierwszego etapu konkursu. 

 W trakcie oceniania plakatów i wyłaniania laureatów komisja bierze pod uwagę: oryginalność 

interpretacji tematu, estetykę i pomysłowość. 

 Komisja sporządza protokół z pierwszego etapu konkursu wypełniając formularz  protokołu dołączony 

do regulaminu, który jest jednocześnie kartą zgłoszenia przedszkola do konkursu – załącznik nr 1. 

 Protokół należy dostarczyć do koordynatora dzielnicowego, do dnia 28 listopada. 

 Prace laureatów i protokoły komisji należy dostarczyć koordynatorowi dzielnicowemu – pani Justynie 

Kosińskiej w dniach 24-28 listopada, do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 314 

ul. Porajów 3 w Warszawie, telefon  kontaktowy: 601162542. 

 Na terenie przedszkoli i szkół nauczyciele mają swobodę w określeniu zasad i sposobów nagradzania 

laureatów (we własnym zakresie, miasto nie finansuje nagród na etapie szkolnym), eksponowania prac 

plastycznych wszystkich uczestników pierwszego etapu konkursu. 

 



W drugim etapie konkursu eliminacje dzielnicowe przeprowadzają komisje konkursowe powołane przez 

koordynatorów programu, z koordynatorem jako przewodniczącym komisji.  

 

 Z plakatów dostarczonych z przedszkoli i szkół komisje dzielnicowe wybierają sześciu laureatów 

drugiego etapu konkursu w kategorii prac plastycznych - dwoje dzieci w wieku do lat 5  

i dwoje dzieci  z oddziałów tzw. 0 i klas I i dwoje z klas II - III.  

 W trakcie oceniania prac i wyłaniania laureatów komisja bierze pod uwagę: oryginalność interpretacji 

tematu, estetykę i pomysłowość. 

 Komisja dzielnicowa sporządza protokół z drugiego etapu konkursu wypełniając formularz  protokołu 

dołączony do regulaminu – załącznik nr 2. 

 Na terenie każdej dzielnicy komisje konkursowe mają swobodę w określeniu zasad 

i sposobów nagradzania laureatów, eksponowania prac plastycznych wszystkich uczestników drugiego 

etapu konkursu. 

 

Trzeci etap – miejski jest przeprowadzany przez komisję konkursową, w skład której wchodzą: 

 

 Koordynator miejski Ewa Żochowska –  przewodnicząca komisji, 

 Koordynatorzy dzielnicowi– członkowie komisji, 

 Przedstawiciele Lasów Miejskich. 

 

 Spośród dostarczonych do Centrum Edukacji Leśnej plakatów komisja konkursowa wyłania 

laureatów konkursu plastycznego, którzy stają się laureatami Miejskiego Konkursu 

Ekologicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie m. st. 

Warszawy. 

 Komisja może przyznać do nagrody rzeczowe nie określając poszczególnych miejsc laureatów. Komisja 

konkursowa ma również możliwość przyznania wyróżnień uczestnikom konkursu. 

 W trakcie oceniania plakatów i wyłaniania laureatów komisja bierze pod uwagę: oryginalność 

interpretacji tematu, kompozycję i staranność wykonania prac plastycznych. 

 Komisja sporządza protokół z trzeciego etapu konkursu. 

 

III. Finał konkursu, nagrody i postanowienia końcowe 

Formularze protokołów poszczególnych komisji konkursowych są integralną częścią tego 

regulaminu. 

Laureaci Miejskiego Konkursu Ekologicznego otrzymują dyplomy i nagrody. 

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie: www.edukacja.warszawa.pl/wokol-

nas/edukacja-ekologiczna do dnia 20 I 2017r. 

Termin i miejsce wręczenia nagród będą określone w późniejszym terminie. 

Za powiadomienie laureata o finale konkursu odpowiada koordynator dzielnicowy. 

Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji konkursu i programu. 

Przystąpienie przez dziecko do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców lub 

prawnych opiekunów na publikację prac i zdjęć z przebiegu konkursu. 

                                                             

                                                                                                                  Monika Suszek 
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