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1. Wstęp. 

W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzona zostanie XVIII edycja Programu edukacji 

ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie". Program ten od momentu 

ogłoszenia w 2004 r., cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli, 

opiekunów oraz rodziców. 

Głównym celem Programu, jest stałe poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży, a za ich 

pośrednictwem dorosłych mieszkańców powiatu kieleckiego o elementach środowiska 

naturalnego, formach ochrony przyrody, wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan 

środowiska przyrodniczego, troski o najbliższe otoczenie, jak również promowanie 

i rozwijanie nawyku segregacji odpadów. 

W XVII edycji Programu w roku szkolnym 2020/2021, przeprowadzono dwa konkursy 

plastyczne o następującej tematyce: 

1. „Przyjaciele zwierząt" 

W konkursie brały udział dzieci z oddziałów przedszkolnych, klas 0 oraz klas I-III szkół 

podstawowych. W ramach konkursu najmłodsi mieszkańcy powiatu kieleckiego obserwowali 

zwierzęta dziko żyjące oraz udomowione, poznali gatunki zwierząt żyjące w najbliższym 

otoczeniu oraz ich problemy. Opiekunowie poruszyli takie zagadnienia jak: opieka nad 

zwierzętami, problem bezdomności zwierząt i jego przyczyny, omówili prawa zwierząt, 

ponieważ wszystkie zwierzęta rodzą się równe i mają te same prawa do istnienia 

i poszanowania. Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów 

okrucieństwa. Prace w formie plakatu oraz przestrzenne, wykonane zostały dowolną 

techniką plastyczną i artystyczną z wykorzystaniem różnych elementów i materiałów. Na 

wielu z nich pojawiły się hasła w obronie zwierząt: „Nie krzywdź", „Nie kupuj, adoptuj", 

„Dbaj o zwierzęta", „Pies to nie zabawka", „Bądź przyjacielem zwierząt". 

Na konkurs ogółem wpłynęły 44 prace z 23 placówek oświatowych, w tym: 19 prac 

z oddziałów przedszkolnych i klas „0", oraz 25 prac ze szkół podstawowych klas I-III. 

Konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach wiekowych, tj. przedszkoli (grupa 5, 6 latków) 

i klas „0" oraz szkół podstawowych (klas I-III), a laureatom przyznano cenne, również pod 

względem merytorycznym nagrody. 

2. „Oszczędzam wodę - walczę z susza" 

Konkurs rozstrzygnięto w dwóch grupach wiekowych: 1 - uczniowie ze Szkół Podstawowych 

z klas IV-VII, 2 grupa wiekowa - uczniowie z klas VIII ze SP oraz ze szkół ponadpodstawowych 

(z wyłączeniem klas maturalnych). Konkurs miał na celu zwrócić uwagę na rolę wody w życiu 

człowieka, roślin zwierząt i ugruntować wiedzę na temat oszczędzania wody. W ramach zajęć 

lekcyjnych, uczniowie poznali ekosystemy wodne, zasady krążenia wody w przyrodzie, 

podstawowe źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych oraz kilka 

prostych i skutecznych metod oszczędzania wody. Na swych pracach uczniowie zachęcali do 

kreatywnego oszczędzania wody i dbania o jej czystość oraz przedstawiali dobre praktyki 

związane z oszczędzaniem wody w życiu codziennym, takie jak: używaj prysznica zamiast 

kąpieli w wannie, nie zmywaj naczyń oraz nie myj rąk i zębów pod ciągłym strumieniem 
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wody, zakręcaj dokładnie kran, łap i wykorzystuj deszczówkę, wyłączaj światło 

jeśli go nie potrzebujesz, zakładaj kwietne trawniki. 

Na konkurs ogółem wpłynęły 133 prace z 14 placówek oświatowych (114 prac ze SP klas IV-

VII oraz 19 ze SP klasa VIII i szkół ponadpodstawowych. Laureaci otrzymali drobny sprzęt 

sportowy i radiowy. 

Całkowity koszt Programu w roku szkolnym 2020/2021 wyniósł 13 128,34 zł. Zgodnie 

z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki w Kielcach umową 

Nr 2318/21 z 14.04.br., otrzymano dotację w wysokości 10 314,94 zł, co stanowi 78,57 % 

całkowitych kosztów. Pozostałe wydatki zostały pokryte z budżetu powiatu. 

W bieżącej edycji Programu przeprowadzone zostaną dwa konkursy plastyczne i tak 

jak w roku ubiegłym, nie będzie realizowany konkurs „Segreguj razem z nami - butelki typu 

PET oraz papier", z uwagi na istniejący na rynku problem z odbiorem od szkół surowców 

wtórnych i koniecznością, w wielu przypadkach, ponoszenia przez nie kosztów z tego tytułu. 

Kontynuacja Programu edukacji ekologicznej jest bardzo ważna, ponieważ nigdy nie jest za 

późno na poszerzanie wiedzy dot. ochrony naszej planety, począwszy od przedszkolaków 

a na dorosłych kończąc. 

..."Coraz gorsza jakość powietrza, kurczące się zasoby wody pitnej, rabunkowa gospodarka 

leśna, góry śmieci oraz ginące gatunki roślin i zwierząt. Skutki bezmyślnego działania 

człowieka coraz dotkliwiej odczuwać będą przyszłe pokolenia. Dlatego oprócz pracy nad 

własną postawą wobec natury niezbędna jest także edukacja proekologiczna dzieci". 

Anonim 

2. Lokalizacja i beneficjenci projektu. 

Uczestnikami Programu - konkursów plastycznych będą przedszkolaki oraz uczniowie 

ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (z wyjątkiem uczniów klas maturalnych) 

z terenu powiatu kieleckiego. 

Informacja o konkursach zostanie przesłana bezpośrednio do wszystkich placówek 

oświatowych, Gmin z terenu powiatu kieleckiego oraz umieszczona na stronie internetowej 

starostwa www.powiat.kielce.pl w zakładce Aktualności oraz Dla Klienta/ Ekologia/ Konkursy 

ekologiczne. Informacja o konkursach będzie również opublikowana w miesięczniku 

„Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego". 

Planowany koszt bieżącej edycji Programu wyniesie około 14 500,00 zł. 

3. Cele projektu. 

Podstawowym celem Programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla 

Ziemi, dla siebie", jest dalsze podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu 

kieleckiego zgodnie z prawem polskim, dyrektywami unijnymi oraz aktami prawa 

miejscowego. 

Program realizowany jest w oparciu o wytyczne uchwały NR XXV/116/2020 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony 

środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021 - 2025 z perspektywą do roku 2029". 
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Założeniem Programu jest wychowanie dzieci i młodzieży w poszanowaniu dla środowiska, 

wdrożenie poczucia odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość przyrodniczą oraz 

zachęcenie do świadomego działania na rzecz jej ochrony. Formułując cele Programu, wzięto 

również pod uwagę możliwość edukowania starszego pokolenia za pośrednictwem dzieci 

i młodzieży. 

Najmłodsi mieszkańcy powiatu kieleckiego w bieżącej edycji Programu zaprezentują 

sposób na spędzenie ekologicznego tygodnia. Celem konkursu jest rozwijanie u dzieci 

pozytywnych uczuć wobec świata przyrody, zwrócenie uwagi na zmiany jakie w nich 

zachodzą, jak również jaki ma to wpływ na ich zdrowie. Poprzez konkurs chcemy również 

propagować aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, zdrowe odżywianie oraz wdrożyć 

nawyki związane z ochroną przyrody. 

Uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zwrócą uwagę na problem 

zanieczyszczenia powietrza, powodowanego głównie niską emisją oraz jego wpływ na klimat. 

Chcemy zainteresować dzieci i młodzież tymi zagadnieniami jak również działaniami 

mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie negatywnych skutków zmian klimatu, dla 

zdrowia człowieka i środowiska. 

Celami programu są: 

1) zwrócenie uwagi na niekorzystne zmiany jakie zachodzą w środowisku i jaki ma to wpływ 

na nasze zdrowie; 

2) wdrażanie w życiu codziennym dobrych nawyków w celu ochrony przyrody; 

3) propagowanie zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu; 

4) rozwijanie pozytywnych uczuć wobec świata przyrody; 

5) wskazanie źródeł zanieczyszczenia powietrza i sposobów walki o czyste powietrze, 

6) propagowanie idei proekologicznego, wolnego od smogu stylu życia; 

7) zmiana społecznego nastawienia wobec nieprawidłowych zachowań dot. np.: spalania 

odpadów, wypalania traw. 

4. Metody realizacji Programu. 

Akcja edukacyjne przeprowadzona zostanie w oparciu o: 

- dwa konkursy plastyczny, 

- pogadanki, apele, lekcje tematyczne, 

- informacje kierowane do mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, placówek 

oświatowych. 

Informacja o XVIII edycji Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla 

Ziemi, dla siebie" w roku szkolnym 2021/2022, rozesłana zostanie do wszystkich placówek 

oświatowych, Gmin, ukaże się na stronie internetowej starostwa oraz w miesięczniku 

„Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego". 

Potwierdzeniem przystąpienia do Programu będzie zgłoszenie, w którym 

konkursie/konkursach, dana placówka deklaruje chęć uczestnictwa. Zgłoszenia po 

podpisaniu przez opiekuna, nauczyciela lub dyrektora przedszkola, szkoły i oznakowaniu 

pieczątką, będą przesłane na adres Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-
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211 Kielce, faxem (41) 200-12-10, przyjmowane osobiście w pokojach 351, 352 i 

354 lub nadsyłane elektronicznie: kumor.m(5)powiat.kielce.pl; 

kedzierska.m(5)powiat.kielce.pl; skalska.d@powiat.kielce.pl 

Program realizowany będzie poprzez różne formy konkursów, spotkania, apele, lekcje 

tematyczne, wycieczki lokalne, zgodnie z zasadami zapisanymi w regulaminach 

poszczególnych konkursów. 

Obsługę Programu w roku szkolnym 2021/2022, tak jak w latach ubiegłych, prowadzi 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska - Referat Środowiska. 

Powiat zabezpiecza nagrody dla laureatów poszczególnych konkursów, które przyznawane 

będą na zasadach w nich określonych. Organizator będzie współpracował ze środkami 

masowego przekazu, informując o prowadzonych akcjach, efektach działań, finałach 

konkursów itp. 

5. Harmonogram programu 

Program realizowany będzie według harmonogramów wynikających z poszczególnych 

załączonych konkursów. 

6. Finansowanie 

Program, którego koszty realizacji wyniosą ok. 14 500,00 zł, finansowany będzie ze środków 

budżetu powiatu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach, do którego zwrócimy się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej. 

7. Załączniki 

Załącznik do Programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla 

siebie" w roku szkolnym 2021/2022, stanowi zbiór dwóch konkursów. 

8. Uwagi ogólne 

1. W sprawach związanych z realizacją Programu edukacyjnego należy kontaktować się 

z niżej wskazanymi osobami: 

- Magdalena Kumor - Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa 

i Środowiska, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, tel. (41) 200-14-86, e-mail: 

kumor.m (5) powiat, kielce.pl 

- Magdalena Kędzierska -tel. (41) 200-14-87, e-mail: kedzierska.m@powiat.kielce.pl 

- Dorota Skalska - tel. (41) 200-14-71, e-mail: skalska.d@powiat.kielce.pl 

2. Wszystkie prace wykonywane w ramach konkursów muszą być szczegółowo i czytelnie 

opisane (nazwa placówki, klasa, imię i nazwisko ucznia/uczniów, imię i nazwisko 

opiekuna lub opiekunów, telefon, e-mail). 

Program edukacji ekologicznej wraz 
z projektami konkursów opracowały: 
Dorota Skalska 
Magdalena Kumor 
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I. Konkurs plastyczny pn. „Mój ekologiczny tydzień". 

1. Cel projektu : 

1) zwrócenie uwagi na niekorzystne zmiany jakie zachodzą w środowisku i jaki ma to wpływ 

na nasze zdrowie; 

2) wdrażanie w życiu codziennym dobrych nawyków w celu ochrony przyrody; 

3) propagowanie zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu; 

4) rozwijanie pozytywnych uczuć wobec świata przyrody. 

2. Adresaci projektu : 

Przedszkola - dzieci w wieku 5 i 6 lat, uczniowie klas „0" oraz klas I - III ze szkół podstawowych 

z terenu powiatu kieleckiego. 

3. Formy pracy: grupowa 

Zainteresowane przedszkola i szkoły podstawowe uczestniczą w konkursie, po uprzednim 

zgłoszeniu przez opiekuna, nauczyciela, dyrekcję placówki, na przygotowanym przez 

organizatora konkursu formularzu (www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/ 

Konkursy ekologiczne/XVIII edycja). 

Konkurs ma wzbudzić u dzieci pozytywne uczucia wobec świata przyrody, zwrócić uwagę 

na zmiany jakie w nich zachodzą i jaki ma to wpływ na zdrowie i środowisko. Nauczyciele 

i opiekunowie na zajęciach lekcyjnych oraz pogadankach, powinni poruszyć szereg zagadnień 

związanych z ochroną środowiska po to, aby w kolejnych dniach zorganizować praktyczne 

zajęcia z tym związane np.: jak powinniśmy segregować odpady, z czym iść na zakupy, jak dbać 

0 rośliny i zwierzęta, czy warto sadzić drzewa, w jaki sposób możemy poprawić jakość 

powietrza, dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę i prąd, jaką rolę spełniają owady zapylające, 

dlaczego warto jeść owoce i warzywa, czy sport ma wpływ na nasze zdrowie. Można także 

zorganizować akcję zbiórki surowców wtórnych, stragan ze zdrową żywnością, rozpocząć 

systematyczne dokarmianie i pojenie ptaków oraz zwierząt, a w ramach propagowania 

aktywności fizycznej przespacerować się na łąkę lub do lasu, oraz zorganizować gimnastykę na 

świeżym powietrzu. 

Następnie, wszystkie zajęcia/działania, w których uczestniczyły dzieci należy przedstawić 

na plakacie - praca grupowa. Plakat może zostać wykonany dowolną techniką plastyczną 

1 artystyczną z wykorzystaniem różnych elementów, które muszą być ze sobą trwale złączone 

aby nie uległy oderwaniu lub zniszczeniu podczas transportu i przemieszczania. Plakat należy 

wykonać wyłącznie w formacie Ai (wymiary ok. 60 cm x 80 cm). Spód plakatu musi być 

obowiązkowo podklejony/usztywniony, aby była możliwość jego wyeksponowania na 

sztaludze. 

Prace nie mogą być wcześniej wykorzystywane w ramach innych konkursów. Należy je 

czytelnie podpisać: tytuł konkursu, nazwa przedszkola/szkoły (oddział/klasa), opiekunowie 

(imiona i nazwiska), telefon kontaktowy. 

Na konkurs składana jest 1 praca (plakat) z przedszkola - jeżeli w przedszkolu znajduje się 

oddział klasy „0" - 2 prace (1 dzieci młodszych + 1 klasy „0") i maksymalnie 3 prace z każdej 
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szkoły podstawowej - po 1 pracy z klasy I, II i III (w przypadku większej ilości klas 

w poszczególnych pionach, należy dokonać wewnętrznego wyboru). 

Do prac opiekunowie i nauczyciele z przedszkoli dołączają potwierdzenie, w którym 

wskazują liczbę dzieci biorących udział w konkursie. Potwierdzenie należy sporządzić na 

formularzu opracowanym przez organizatora konkursu (www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla 

Klienta/Ekologia/Konkursy ekologiczne/XVIII edycja). 

4. Komisja konkursowa 

Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Starostę 

Kieleckiego. 

5. Wybór nagrodzonych prac 

Nagrodzone zostaną najciekawsze prace wybrane odpowiednio w grupach przedszkola 

i szkoły podstawowe. W każdej grupie wiekowej przewiduje się 3 nagrody dla najlepszych prac 

oraz 2 wyróżnienie specjalne. Przy wyborze prac komisja będzie kierowała się następującymi 

kryteriami: 

- zgodność pracy z założeniami konkursu, 

- walory edukacyjne, 

- kreatywność, pomysłowość i staranność wykonania, 

- możliwość zaprezentowania pracy w siedzibie Starostwa, 

- wrażenie estetyczne i oryginalność pracy. 

6. Terminy i czas realizacji projektu 

1) ogłoszenie projektu - październik 2021 r., 

2) zgłoszenie uczestnictwa - do 26 listopada 2021 r., należy dostarczyć do siedziby Starostwa 

(pokoje: 352, 354 lub 351) lub przesłać: na adres Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. 

Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, fax. (41) 200-12-10, e-mail: skalska.d(5)powiat. kielce.pl, 

kumor.m(a>powiat.kielce.pl, kedzierska.m(a)powiat.kielce.pl 

Uwaga: Do zgłoszenia, każda placówka oświatowa dołącza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych (RODO), na przygotowanym przez organizatora konkursu formularzu, 
umieszczonym na stronie www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/ Konkursy 

ekologiczne/XVIII edycja/zgłoszenie. 

3) termin składania prac - do 14 lutego 2022 r. (włącznie) do siedziby Starostwa Powiatowego 

w Kielcach (pokoje numer 352, 354 lub 351), 

4) wyłonienie laureatów i wręczenie nagród - do 31 marca 2022 r. 

7. Nagrody grupowe dla jednostek - przedszkoli, szkół 

1) przedszkola, klasy „0" 
1 miejsce - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej wartości około 2 000,00 zł 
II miejsce - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej wartości około 1 500,00 zł 

III miejsce - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej około 1 000,00 zł 
2 wyróżnienia - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej wartości ok. 2 x 700,00 zł 
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2) szkoły podstawowe: 

1 miejsce - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej wartości około 2 000,00 zł 

II miejsce - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej około 1 500,00 zł 
III miejsce - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej wartości około 1 000,00 zł 
2 wyróżnienia - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej wartości ok. 2 x 700,00 zł 

Koszt nagród łączny: około 11 800,00 zł 

8. Uwagi ogólne 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, gdy liczba uczestników będzie 

mniejsza niż 10 jednostek (5 szkół + 5 przedszkoli). 

2. W przypadku, gdy z uwagi na pandemię COVID-19 wprowadzone zostanie nauczanie zdalne 

i na konkurs nie wpłynie wymagana ilość prac, organizator zastrzega sobie możliwość 

dokonania zmian w zakresie ilości, wartości i jakości przyznawanych nagród. 

3. Istnieje możliwość odbioru prac po wręczeniu nagród laureatom, najpóźniej do dnia 

29 kwietnia 2022 r. Po tym okresie prace stają się własnością Starostwa i zostaną 

przekazane innym zainteresowanym lub zniszczone. 

4. Organizator informuje, że będzie dysponował przekazanymi na konkurs pracami, w celu 

promowania własnego wizerunku, poprzez ich publiczne udostępnianie (wystawa 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach), publikowanie na portalu internetowym 

www.powiat.kielce.pl, w mediach informujących o konkursie, folderach oraz innych 

materiałach. W każdym ww. przypadku, określony zostanie autor pracy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie ilości, wartości i jakości 

przyznawanych nagród. 

6. Opiekunowie konkursu w okresie trwania Programu edukacji ekologicznej dla Powiatu 

Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie", w roku szkolnym 2021/2022, dostaną pisemne 

podziękowania za opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu. 

7. Szkoły zobowiązane są do wypełnienia „Potwierdzenia liczby uczestników Programu" na 

formularzu udostępnionym na stronie organizatora (www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla 

Klienta/Ekologia/Konkursy ekologiczne/XVIII edycja), i przedłożenia go w dniu dostarczania 

prac, wręczenia nagród laureatom lub nie później niż do 10 czerwca 2022 r. 

http://www.powiat.kielce.pl


II. Konkurs plastyczny pt. „Dobry klimat mamy, gdy o powietrze dbamy". 

1. Cel projektu 

1. podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wpływu 

jakości powietrza, 

2. zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami 

mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków dla zdrowia 

człowieka i środowiska, 

3. wskazanie źródeł zanieczyszczenia powietrza i sposobów walki o czyste powietrze, 

4. propagowanie idei proekologicznego, wolnego od smogu stylu życia, 

5. zmiana społecznego nastawienia wobec nieprawidłowych zachowań dot. np.: spalania 

odpadów, wypalania traw. 

Adresaci projektu 

Uczniowie szkół: podstawowych kl. IV-VIII i ponadpodstawowych z terenu powiatu 
kieleckiego (z wyłączeniem uczniów z klas maturalnych). Prace oceniane będą w dwóch 

grupach wiekowych: 

- szkoły podstawowe klasy IV-VII 

- szkoły podstawowe klasa VIII i szkoły ponadpodstawowe (z wyłączeniem uczniów z klas 

maturalnych) 

3. Formy pracy 

indywidualna -1 praca 

Zainteresowane szkoły podstawowe i ponadpodstawowe uczestniczą w konkursie, po 

uprzednim zgłoszeniu przez nauczyciela lub dyrekcję placówki, na przygotowanym przez 

organizatora konkursu formularzu (www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/ 

Konkursy ekologiczne/XVIII edycja). 

Powietrze to jeden z najważniejszych elementów naszego środowiska. Potrzebują go ludzie, 

rośliny i zwierzęta. Tymczasem coraz częściej dostrzegamy, że powietrze wokół nas jest 

zanieczyszczone, a główną tego przyczyną jest niska emisja, czyli dymiące kominy naszych 

domów, lokalnych kotłowni węglowych i samochody. Niska emisja oznacza również, że 

szkodliwe związki przedostają się do atmosfery czyli wpływają bezpośrednio na jakość 

powietrza, którym oddychamy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w postaci 

braku wiatru i dużej wilgotności, może dojść do powstania smogu, który jest szczególnie 

niebezpieczny dla naszych dróg oddechowych i w związku z tym powoduje, poważne 

schorzenia. W ramach konkursu uczestnicy odpowiedzą na pytanie jak skutecznie poradzić 

sobie z tym problemem? 

Na zajęciach lekcyjnych uczniowie powinni dowiedzieć się: co to jest powietrze?, jak 

wygląda?, jakie powietrze znajduje się w najbliższym otoczeniu?, poznać definicje klimatu 

smogu i niskiej emisji. Nauczyciele przedstawią źródła zanieczyszczenia powietrza: naturalne 

(wybuchy wulkanów, pożary lasów, huragany) oraz związane z działalnością człowieka 

(komin, ognisko, samochód, papieros, wypalanie traw) i skutki powodowane przez te 
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zanieczyszczenia. Opowiedzą jak i gdzie powstają, jak można rozpoznać w powietrzu różne 

dymy np. papierosowy oraz konsekwencje płynące z przebywania w zatrutym otoczeniu 

i oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Omówią jak zanieczyszczenie powietrza wpływa 

na klimat i jakie zmiany klimatyczne powoduje. Przedstawią problemy najbliższego regionu, 

w zakresie zanieczyszczenia powietrza i sposoby poprawy jego jakości oraz walki z niską 

emisją jak również sposoby ochrony zdrowia przed szkodliwym wpływem smogu. 

Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, wykonaną dowolnie wybraną 

techniką plastyczną i artystyczną. 

Nadesłana/dostarczona na konkurs praca powinna być: 

1. oryginalna i w przejrzysty sposób przedstawiać temat konkursu; 

2. wykonana wyłącznie w formacie A3 (29,7 cm x 42,0 cm); 

3. pracą własną, nigdzie wcześniej nie wykorzystywaną; 

4. czytelnie podpisana: tytuł konkursu, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko autora pracy, 

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy 

Uwaga: 

Do pracy, każdy uczeń dołączy zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO), 

w związku z udziałem w konkursie na przygotowanym przez organizatora konkursu 

formularzu (www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/Konkursy 

ekologiczne/XVIII edycja). 

4. Komisja konkursowa 
Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Starostę 

Kieleckiego. 

5. Wybór nagrodzonych prac 

Przy wyborze laureatów najciekawszych prac, komisja konkursowa będzie kierowała się 

następującymi kryteriami: 

1) zgodność z tematem konkursu, 

2) jasność przekazu, 

3) walory edukacyjne, 

4) walory artystyczne, 

5) kreatywność, pomysłowość i staranność wykonania, 

6) wrażenie estetyczne i oryginalność pracy. 

6. Terminy i czas realizacji projektu 
1) ogłoszenie projektu - październik 2021 r., 
2) zgłoszenie uczestnictwa - do 26 listopada 2021 r. należy dostarczyć do siedziby Starostwa 

(pokoje: 353, 354, 356) lub przesłać: na adres Starostwo Powiatowe w Kielcach, 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, fax. (41) 200-12-10, e-mail: skalska.d@powiat.kielce.pl, 

kumor.m(g)powiat.kielce.pl, kedzierka.m@powiat.kielce.pl 

3) termin składania prac - do 22 kwietnia 2022 r. do siedziby Starostwa Powiatowego 

w Kielcach (pokoje numer 353, 356 lub 354), 
4) wyłonienie laureatów i wręczenie nagród - do dnia 17 czerwca 2022 r. 
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7. Nagrody indywidualne 

- sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, książki 

I grupa wiekowa: szkoły podstawowe klasy 1V-VII 

I miejsce - nagroda o wartości ok. 300,00 zł 

II miejsce - nagroda o wartości ok. 250,00 zł 

III miejsce - nagrody o wartości ok. 200,00 zł 

4 wyróżnienia - nagroda o wartości 4 x ok. 150,00 zł 

II grupa wiekowa: szkoły podstawowe klasa VIII i szkoły ponadpodstawowe (bez uczniów 
klas maturalnych) 

I miejsce - nagroda o wartości ok. 300,00 zł 

II miejsce - nagroda o wartości ok. 250,00 zł 

III miejsce - nagroda o wartości ok. 200,00 zł 

4 wyróżnienia - nagrody o wartości 4 x ok. 150,00 zł 

Łączny koszt nagród: około 2 700,00 zł 

8. Uwagi ogólne 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania projektu, gdy liczba uczestników będzie 

mniejsza niż 20 osób (po 10 w każdej grupie wiekowej). 

2. W przypadku, gdy z uwagi na pandemię COVID-19 wprowadzone zostanie nauczanie 

zdalne i na konkurs nie wpłynie wymagana ilość prac, organizator zastrzega sobie 

możliwość dokonania zmian w zakresie ilości, wartości i jakości przyznawanych nagród. 

3. Istnieje możliwość odbioru prac po wręczeniu nagród laureatom, najpóźniej do 30 
czerwca 2022 r. Po tym okresie prace stają się własnością organizatora konkursu 

i mogą zostać przekazane innym zainteresowanym lub zniszczone. 

4. Organizator informuje, że będzie dysponował przekazanymi na konkurs pracami, w celu 

promowania własnego wizerunku, poprzez ich publiczne udostępnianie (wystawa 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach), publikowanie na portalu internetowym 

www.powiat.kielce.pl, w mediach informujących o konkursie, folderach oraz innych 

materiałach. W każdym ww. przypadku, określony zostanie autor pracy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie ilości, wartości i jakości 

przyznawanych nagród. 

6. Opiekunowie konkursu w okresie trwania Programu edukacji ekologicznej dla powiatu 

kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie", w roku szkolnym 2021/2022, dostaną pisemne 

podziękowania za opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu. 

7. Szkoły zobowiązane są do wypełnienia „Potwierdzenia liczby uczestników Programu" na 

formularzu udostępnionym na stronie organizatora (www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla 

Klienta/Ekologia/Konkursy ekologiczne/XVIII edycja), i przedłożenia go w dniu 

dostarczania prac, wręczenia nagród laureatom lub najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2022 r. 
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