Szkolny Konkurs Plastyczny „Ulubione zwierzę z mojej krainy”
oraz Szkolny Konkurs Wiedzy „Młody Ekolog”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego
serdecznie zaprasza uczniów do udziału w konkursach organizowanych z okazji obchodów
Dnia Ziemi pod hasłem: Bioróżnorodność dobrem ludzkości – „Ulubione zwierzę z mojej
krainy” (morze) dla klas 1
oraz „Młody Ekolog” dla klas 2 i 3
CELE KONKURSÓW:
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są różnorodności biologicznej
i jej ochronie

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności dostrzegania piękna otaczającej
przyrody w regionie,
 rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci,
 kształtowanie wrażliwości dzieci na potrzeby środowiska przyrodniczego,
 propagowanie wśród uczniów działań zmierzających do ochrony środowiska.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Jury, powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.
 Każda klasa I może przekazać do 5 prac konkursowych.
 Zgodność z tematem konkursu „Ulubione zwierzę z mojej krainy”
 Termin oddawanie prac – 28.04.2017r. (sala 302)
 Format prac – A3.
 Technika – dowolna (z wyłączeniem wszystkich produktów spożywczych).
 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.
KRYTERIA OCENY PRAC:
 zgodność z tematem konkursu i hasłem przewodnim Dnia Ziemi
 samodzielność i oryginalność interpretacji tematu,
 praca na odwrocie musi zawierać imię i nazwisko autora, jego wiek, klasę oraz imię
i nazwisko wychowawcy,
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy i udostępnienie swoich danych
na stronie internetowej szkoły. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 maja.

Konkurs Wiedzy dla klas II i III „Młody Ekolog”
Chętnych do udziału uczniów zgłaszają Rodzice do Wychowawcy klasy oraz do Koordynatora
Konkursów przez E-dziennik (nauczyciela – p.Iwony Gużewskiej) do dnia 28 kwietnia.
 Konkurs odbędzie się w dniu 8 maja w sali 302.
 Uczniowie z klas:
 II przychodzą na godz.14.35-15.20
 III przychodzą na godz. 15.25 -16.10
*Uczestnicy konkursu zabierają ze sobą przybory do pisani i rysowania.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH 
ORGANIZATORZY:
p.Dorota Krawczuk, p.Danuta Jujka, p.Beata Sowa, p.Iwona Gużewska

