
ZESPÓŁ SZKÓŁ 
im. Tadeusza Kościuszki 
w Żarkach

KONKURS INFORMATYCZNO-EKOLOGICZNY
dla uczniów klas I i II szkoły ponadpodstawowej

organizowany przez Zespół Szkół
im. T. Kościuszki w Żarkach 

pt. „Zrób coś dobrego dla siebie i innych!”

w ramach szkolnego projektu: 

„Rezygnuję, redukuję, segreguję!”

Regulamin  Szkolnego  Konkursu  Informatyczno-  Ekologicznego  na  hasło  i  plakat
dotyczący edukacji ekologicznej - plastik – propagujący zbieranie nakrętek.

Adresat:

Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  klas  pierwszych  i  drugich  szkoły
ponadpodstawowej Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.

Opis:

Codziennie  miliony plastikowych nakrętek po napojach ląduje  w koszu na śmieci.  A
można  je  przecież  wykorzystać  w  znacznie  lepszy  sposób  np.  do  działań
charytatywnych. W  szkołach,  w  urzędach,
a nawet w sklepach spożywczych i  w marketach,  można znaleźć punkty,  do których
oddaje  się  plastikowe  nakrętki  po  napojach.  Zbieranie  nakrętek  to  popularna  akcja
społeczna  od  wielu  lat  organizowana  w  Polsce.  Zbiórka  nakrętek  plastikowych  jest
prosta, wystarczy przynieść do wyznaczonego miejsca zebrane przez siebie nakrętki lub
wrzucić  nakrętkę  do  odpowiedniego  kosza  po  wypiciu  napoju.  Następnie  są  one
przekazywane do skupu plastikowych nakrętek - firmy recyklingowej, która przerabia je
na surowiec wtórny.

A co  się  dzieje  z  nakrętkami? Początkowo powstaje  z  nich  plastikowy granulat,  z
którego  można  wyprodukować  nowe  nakrętki,  plastikowe  obudowy  urządzeń
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elektronicznych,  a  także  opakowania
i rury PCV. 

Takie  akcje  niosą  za  sobą  wiele  pozytywnych  skutków,  m.in.  naukę  segregacji,
zmniejszenie  ilości  śmieci  na  wysypiskach  i  zanieczyszczenia  środowiska,  przez  co
pomagamy sobie i innym.

Tematyka pracy konkursowej:

1. Hasło i plakat promujący zbieranie nakrętek.
2. Prace powinny być wykonane w dowolnym programie graficznym np. PAINT lub

GIMP, INSCAPE,  lub dokumencie tekstowym WORD.  Dopuszcza się możliwość
zastosowania kilku programów w celu uzyskania efektu końcowego.

3. Dopuszcza się użycia klipartów, Word Artów, fotomontażu zdjęć, itp..
4. Prace  należy  dostarczyć  w  postaci  elektronicznej  (płyta  CD)  oraz  w  formie

wydrukowanej.

Cele szczegółowe konkursu:

1. Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów.
2. Wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za stan środowiska.
3. Podkreślenie konieczności wyrobienia w młodym pokoleniu na stałe nawyków

segregowania odpadów i właściwego przetwarzania szkodliwych odpadów.
4. Podejmowanie  różnych  działań  na  rzecz  ochrony  środowiska  we  własnym

otoczeniu.
5. Rozwijanie wyobraźni i zdolności intelektualnych dzieci i młodzieży.
6. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych i zespołowych.

Terminy: 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do pani mgr Danuty Kasparek- sala 17.
2. Termin do 19. 10. 2020 roku.

Ocenie podlegać będą:

1. Staranność, estetyka wykonania pracy.
2. Oryginalność pomysłu na plakat i (lub) hasło.
3. Zgodność z tematem.
4. Kompozycja, efektywność przekazu informacji.
5. Wykorzystanie narzędzi, technik i programów informatycznych.

Jury konkursowe:
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Dostarczone prace oceniać będzie zespół  arbitrów w składzie:  mgr Danuta Służałek-
Jaworska -dyrektor szkoły oraz nauczyciele Zespołu przyrodniczo- matematycznego ZS
im.  T.  Kościuszki
w Żarkach.

Organizatorzy przewidują:

1. Nagrody i dyplomy dla laureatów: I, II i III miejsca.
2. Wystawę prac w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
3. Wyniki  konkursu  oraz  prezentacja  zwycięskich  w  konkursie  prac  zostanie

opublikowana na stronie Internetowej Szkoły https://zs-zarki.edu.pl/
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