
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 118  
 

w ramach realizacji szkolnego programu edukacji ekologicznej: 

 „Czyste powietrze - wspólna sprawa. Zmieniaj nawyki - nie klimat”    

zaprasza do udziału 

 w Szkolnym Konkursie Plastycznym 

 „ Zmieniamy powietrze na lepsze”  

     

I. ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, 

54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19, tel. 71/788 99 30, e-mail: szkola@sp118.pl  

II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE: 

Magdalena Krawczyk, Renata Lenart 

III.CELE KONKURSU: 

Cel ogólny: Uświadomienie uczniom, a pośrednio rodzicom, że od naszych 

codziennych decyzji zależy poziom zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy 

oraz zmiana klimatu  i wynikające z tego konsekwencje.  

Cele szczegółowe: 

 zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska; 

 uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu emisji zanieczyszczeń                          

do atmosfery na funkcjonowanie ekosystemów i  na zdrowie człowieka; 

 propagowanie właściwych postaw i zachowania  ekologicznego zmierzającego 

do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń  do atmosfery, co przyniesie w efekcie 

poprawę jakości powietrza w regionie; 

 rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody; 

 kształcenie kreatywnego myślenia i uzdolnień plastycznych;  

 umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum; 

 dostarczanie radości, przyjemnych wrażeń i przeżyć. 

mailto:sekretariat@sp113.wroc.pl


IV. UCZESTNICY KONKURSU: 

Uczniowie  klasy IV Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu  

 V. ZASADY OGÓLNE: 
 

 Tematem przewodnim jest zwrócenie uwagi na problem emisji zanieczyszczeń                          

do atmosfery. Próba odpowiedzi na pytanie: Co zrobić, aby powietrze wokół 

nas było czyste? 

 Przedmiotem konkursu są oryginalne prace plastyczne, wykonane 

samodzielnie przez ucznia zgłaszającego się do konkursu, wcześniej nie 

publikowane i nie nagradzane. 

 Prace mogą być wykonane dowolna techniką, w formacie A3. 

 Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 30.10.2018 r. do nauczycieli 

przyrody. 

 Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby 

uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.11.2018 r. 

 Kryteria oceny:                                                                                                           

Oryginalność, kreatywność  pomysłu.                                                                                   

Jakość artystyczna, estetyczna wykonanej  pracy.                                                     

Skuteczność przekazu.  

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły,                                    

a nagrodzone prace znajdą się na wystawie w holu szkoły. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

 

 


