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Warunki szczegółowe  

 
Konkursu edukacyjno - informacyjnego  

 dotyczącego zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska 
 i gospodarki wodnej 

 pod hasłem  
 „NASZA DROGA DO CZYSTEGO ŚRODOWISKA” 

 

 

Konkurs pod nazwą „NASZA DROGA DO CZYSTEGO ŚRODOWISKA” opiera się na sześciu zagadnieniach 
związanych z ochroną środowiska naturalnego: odpady, energia i powietrze, woda, przyroda, klimat, 
elektromobilność. Konkurs organizowany jest przez Prezydenta Miasta Kielce (Gminę Kielce). 

Konkurs podzielony jest na sześć kategorii wiekowych, które muszą składać się z  grup max. 30 osobowych 
tj.:  
1. Placówka przedszkolna - dzieci w wieku 3-4 lata 
2. Placówka przedszkolna -dzieci w wieku 5-6 lat 
3. Szkoła podstawowa klasy 1-3 
4. Szkoła podstawowa klasy 4-6 
5. Szkoła podstawowa klasy 7-8 
6. Szkoła ponadpodstawowa 
 
Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów i dzieci z placówek oświatowych tematyką 
zrównoważonego rozwoju, oszczędzania energii, ochrony klimatu i prawidłowej gospodarki odpadami poprzez 
zachęcenie ich do wyrażenia swojej wizji w danej dziedzinie w różnych formach prac konkursowych. 
Placówki oświatowe uczestniczące w konkursie realizują różnorodne działania proekologiczne w ciągu czterech 
miesięcy trwania konkursu.  

Wykonanie wszystkich sześciu zadań oznacza pełny udział w konkursie. 
Co miesiąc, na stronie Internetowej placówki oświatowej biorącej udział w konkursie lub w mediach 
społecznościowych muszą  być publikowane relacje z konkursowych działań uczestniczących placówek.  
Przed przystąpieniem do konkursu placówka zgłasza chęć udziału poprzez przesłanie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego (załącznik nr 1a ) na adres email: iza.wierzba@um.kielce.pl do dnia 17 lutego 2023 r.  

● Nauczyciel-koordynator konkursu w swojej placówce deklaruje wybór kategorii wiekowych. 
● Placówka może posiadać jednego lub kilku koordynatorów (maksymalnie jeden dla każdej grupy). 
Dopuszczalne jest koordynowanie wszystkich kategorii przez jednego nauczyciela.   
● Jeśli placówka oświatowa chce wziąć udział w więcej niż jednej kategorii wiekowej, wypełnia osobny 
formularz dla każdej z nich (załącznik nr 1a). 
W formularzu zawarte jest także oświadczenie placówki oświatowej, iż posiada zgody rodziców na publikację 
wizerunku ich dzieci oraz ich prac na stronie internetowej Organizatora konkursu, placówki oświatowej oraz 
w mediach społecznościowych w celu promowania placówki. 

Informacja o wykonaniu każdego kolejnego zadania musi być przesłana droga e - mailową do Organizatora 
konkursu. 

Pytania oraz wątpliwości dotyczące konkursu należy kierować do koordynatora konkursu na adres: 
iza.wierzba@um.kielc.pl. 
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PIERWSZA KATEGORIA 
ZADANIA DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

(wiek uczestnika 3 - 4 lata) 

 

Po zrealizowaniu każdego zadania Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące 
wykonanie zadania na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych,  a następnie przesyła link 
wraz z krótkim sprawozdaniem na adres e- mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl. 

W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, np. 
nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr …. kat  1.” . 

Grupa przystępująca do konkursu musi się składać z max. 30 osób. 

I zadanie konkursowe - luty: PROMOCJA 

Zadanie realizowane od 20.02.2023 r. - 28.02.2023 r . 
Zadanie polega na poinformowaniu jak największej liczby osób o tym, że przedszkole bierze udział w konkursie 
pn.:  „NASZA DROGA DO CZYSTEGO ŚRODOWISKA” za pomocą pokolorowania rysunku wg. załączonego wzoru, 
wywieszenia rysunków na tablicy informacyjnej lub w gazetce przedszkolnej (załącznik nr 4). 
Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl. do dnia 28.02.2023 r. 
W tytule e- maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr 1 kat. 1.” . 
 
II zadanie konkursowe - marzec: ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU 

Zadanie realizowane od 01.03.2023 r. - 15.03.2023 r . 
Zadaniem jest przeprowadzenie przez nauczyciela/ opiekuna/wychowawcę zajęć dla przedszkolaków 
tematycznie związanych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami. 
Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl  do dnia 15.03.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię  np. nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr 2 kat 1.” . 
 

III zadanie konkursowe - marzec: WARSZTATY  

Zadanie realizowane od 16.03.2023 r. - 31.03.2023 r . 
Zadaniem jest udział przedszkolaków w warsztatach tematycznie związanych z prawidłowym 
gospodarowaniem odpadami, przeprowadzonych przez osoby / Instytucje z zewnątrz zajmujące się tematem 
przewodnim -„odpadami” np. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Straż Miejska Kielce, Energetyczne 
Centrum Nauki itp. 
Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl  do dnia 31.03.203 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr 3 kat 1.” . 
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IV zadanie konkursowe - kwiecień: WYCIECZKA 
Zadanie realizowane od 01.04.2023 r. - 14.04.2023 r . 
Zadaniem jest udział przedszkolaków w wycieczce ekologicznej związanej z prawidłowym gospodarowaniem 
odpadami. 
Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowe,j w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl  do dnia 17.04.203 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr 4 kat 1.” . 
 

V. zadanie konkursowe - kwiecień: ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 

Zadanie realizowane od 17.04.2023 r. - 30.04.2023 r . 
Zadaniem jest organizacja w swojej placówce obchodów „Dnia ziemi”.  
Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 30.04.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr 5 kat 1.” 
 

 VI ZADANIE KONKURSOWE - maj 

Zadanie realizowane od 01.05.2023 r. - 26.05.2023 r . 
Zadaniem jest pokolorowanie przez przedszkolaki karty pracy plastycznej A 4 dotyczącej segregacji odpadów 
(załącznik nr 5) 
Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 26.05.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię  np. nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr 6 kat 1.” . 
 

Grupa przesyła pokolorowane kart pracy max. 5 szt. w terminie do 31.05.2023 r. 
Każda składana na konkurs praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko, wiek, 
grupę wraz z załącznikiem nr 2 (RODO), oraz załącznikiem nr 3 (formularz zbiorczy prac). 
 
Prace konkursowe należy  przesłać/ dostarczyć osobiście na adres Koordynatora konkursu: 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska 
ul. Strycharska 6 

25- 659 Kielce 
pokój 311 

 
 Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace, których autorzy zostaną nagrodzeni  indywidualnie                     
podczas uroczystego finału konkursu w czerwcu 2023 r. 
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DRUGA KATEGORIA 
ZADANIA DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

(wiek uczestnika  5-6 lat) 

 

Po zrealizowaniu każdego zadania Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące 
wykonanie zadania na swojej  stronie www, w mediach społecznościowych,  a następnie przesyła link wraz                  
z krótkim sprawozdaniem na adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, np. 
nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr ….. kat nr 2” . 
 

Grupa przystępująca do konkursu musi się składać z max. 30 osób. 
 

I zadanie konkursowe - luty : PROMOCJA 
 

Zadanie realizowane od 20.02.2023 r. - 28.02.2023 r . 
Zadanie polega na poinformowaniu jak największej liczby osób o tym, że przedszkole bierze udział w konkursie 
pn.:  „NASZA DROGA DO CZYSTEGO ŚRODOWISKA”. 
Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail konkurs.srodowisko@um.kielce.pl. do dnia 28.02.2023 r.  
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr 1 kat. 2.” . 
 
II zadanie konkursowe -marzec: ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU 
 

Zadanie realizowane od -01.03.2023 r. - 15.03.2023 r . 
Zadaniem jest przeprowadzenie przez nauczyciela/ opiekuna/wychowawcę zajęć dla przedszkolaków 
tematycznie związanych z  tematem przewodnim „energia, powietrze”. 
Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 15.03.203 r.  
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr 2 kat. 2.”  
 
III zadanie konkursowe - marzec: WARSZTATY  
 

Zadanie realizowane od 16.03.2023 r. - 31.03.2023 r . 
Zadaniem jest udział przedszkolaków w warsztatach tematycznie związanych z energią, powietrzem, 
przeprowadzonych przez osoby / Instytucje z zewnątrz zajmujące się tematem przewodnim np.: Straż Miejska 
Kielce, Energetyczne Centrum Nauki, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego itp. 
Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 31.03.2023 r.  
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr 3 kat. 2”  
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IV zadanie konkursowe -  kwiecień: WYCIECZKA 
 

Zadanie realizowane od 01.04.2023 r. - 14.04.2023 r . 
Zadaniem jest udział przedszkolaków w wycieczce ekologicznej związanej z energią elektryczną, cieplną, 
słoneczną itp.  
Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie www, 
w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na adres e - mail: 
konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 17.04.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr 4 kat 2”  
 
V. zadanie konkursowe - kwiecień: ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 
 

Zadanie realizowane od 17.04.2023 r. - 30.04.2023 r . 
Zadaniem jest organizacja obchodów „Dnia ziemi”.  
Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie www, 
w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na adres e - mail: 
konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 30.04.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr 5 kat 2” 
 
VI ZADANIE KONKURSOWE  - maj 
 

Zadanie realizowane od 01.05.2023 r. - 26.05.2023 r . 
Zadaniem jest wykonanie przez przedszkolaki pracy plastycznej - plakatu na temat: oszczędzania energii, 
odnawialnych źródeł energii. Parametry plakatu: format A3, orientacja pionowa, praca indywidualna lub 
zespołowa (max 3 osoby).  
Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 26.05.2023 r. 
W tytule e-maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „Przedszkole nr ……:  „zad nr 6 kat 2” . 
 
Grupa przesyła max. 5 prac konkursowych w terminie do 31.05.2023 r. 
Każda składana na konkurs praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko, wiek, 
grupę wraz z załącznikiem nr 2 (RODO), oraz załącznikiem nr 3 (formularz zbiorczy prac) 
 
Prace konkursowe należy  przesłać/ dostarczyć osobiście na adres Koordynatora konkursu: 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska 
ul. Strycharska 6 

25- 659 Kielce 
pokój 311 

Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace plastyczne, których autorzy zostaną nagrodzeni 
indywidualnie podczas uroczystego finału konkursu w czerwcu 2023 r. 
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TRZECIA KATEGORIA 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

(KLASA 1-3) 

 

Po zrealizowaniu każdego zadania szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie 
zadania na swojej  stronie internetowej, w mediach społecznościowych,  a następnie przesyła link wraz                                
z krótkim sprawozdaniem na adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr ….. kat nr 3” . 
 

Grupa przystępująca do konkursu musi się składać z max. 30 osób. 
 

I zadanie konkursowe - luty : PROMOCJA 
 

Zadanie realizowane od 20.02.2023 r. - 28.02.2023 r . 
Zadanie polega na przygotowaniu gazetki tematycznej dotyczącej konkursu pn.: „NASZA DROGA DO CZYSTEGO 
ŚRODOWISKA” i umieszczeniu jej w szkole w widocznym dla wszystkich uczniów miejscu (np. na korytarzu). 
Gazetka powinna zawierać informacje na temat przystąpienia szkoły do konkursu oraz tematyki 
poszanowania/oszczędzania wody.  
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 28.02.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 1 kat 3” 
 
II zadanie konkursowe - marzec: ZAJĘCIA W SZKOLE 
 

Zadanie realizowane od 01.03.2023 r. - 15.03.2023 r . 
Zadanie polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela/wychowawcę lekcji otwartej / lekcji multimedialnej 
dotyczącej zagadnień poszanowania/oszczędzania wody. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 15.03.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 2 kat 3” 
 
III zadanie konkursowe - marzec: WARSZTATY 
  
Zadanie realizowane od 16.03.2023 r. - 31.03.2023 r . 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w zajęciach tematycznych dotyczących roli/znaczenia wody                                
w przyrodzie i życiu człowieka, przeprowadzonych przez osoby/ Instytucje z zewnątrz np. Wodociągi Kieleckie, 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Energetyczne Centrum Nauki itp. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie www,                          
w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na adres e - mail: 
konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 31.03.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, np. 
nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 3 kat 3” 
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IV zadanie konkursowe - kwiecień: WYCIECZKA 
 

Zadanie realizowane od 01.04.2023 r. - 14.04.2023 r . 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w ekologicznej wycieczce związanej z tematyką wody, 
zorganizowanej przez nauczyciela/rodzica/eksperta. Może to być wycieczka nad rzekę, akwen wodny.  
Celem wycieczki powinno być uwrażliwienie dzieci na aspekt poszanowania/oszczędzania wody, roli                                     
i znaczenia wody dla życia człowieka i przyrody. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 17.04.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 4 kat 3”. 
 
V. zadanie konkursowe - kwiecień: ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 
 

Zadanie realizowane od 17.04.2023 r. - 30.04.2023 r . 
Zadanie polega na organizacja obchodów „Dni ziemi”. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 30.04.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 5 kat 3”. 
 
VI. ZADANIE KONKURSOWE - maj 
  
Zadanie realizowane od 01.05.2023 r. - 26.05.2023 r . 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie komiksu dotyczącego tematu przewodniego jakim jest: „woda”. 
Parametry pracy: forma płaska, technika dowolna, min. 4 strony formatu A4, orientacja pionowa lub pozioma, 
praca indywidualna lub zespołowa max. 3 osoby.  
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 26.05.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 6 kat 3” 
 
Grupa przesyła max. 5 prac konkursowych w terminie do 31.05.2023 r. Każda składana na konkurs praca 
powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko, wiek, klasę wraz z załącznikiem nr 2 
(RODO), oraz załącznikiem nr 3 (formularz zbiorczy prac). 
 
Prace konkursowe należy  przesłać/ dostarczyć osobiście na adres Koordynatora konkursu: 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska 
ul. Strycharska 6 

25- 659 Kielce 
pokój 311 

 
Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze komiksy, których autorzy (uczniowie) zostaną nagrodzeni 
indywidualnie podczas uroczystego finału konkursu w czerwcu 2023 r. 
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CZWARTA KATEGORIA 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

(KLASA 4- 6) 

 
 
Po zrealizowaniu każdego zadania szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie 
zadania na swojej  stronie internetowej, w mediach społecznościowych,  a następnie przesyła link wraz                                        
z krótkim sprawozdaniem na adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr ….. kat nr 4” . 
 

Grupa przystępująca do konkursu musi się składać z max. 30 osób. 
 
I zadanie konkursowe - luty : PROMOCJA 
 

Zadanie realizowane od 20.02.2023 r. - 28.02.2023 r . 
Zadanie polega na poinformowaniu jak największej liczby osób, o tym, że szkoła bierze udział w konkursie pn.: 
„NASZA DROGA DO CZYSTEGO ŚRODOWISKA”. Może to być post na stronie internetowej szkoły, media 
społecznościowe itp. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 28.02.2023 r. 
W tytule emaila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, kategorię 
np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 1 kat 4” 
 
II zadanie konkursowe - marzec: ZAJĘCIA W SZKOLE 
  
Zadanie realizowane od 01.03.2023 r. - 15.03.2023 r . 
Zadanie polega na udziale uczniów w zajęciach lekcyjnych dotyczących zagadnień związanych z ochroną 
przyrody, przeprowadzonych przez nauczyciela / wychowawcę. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 15.03.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 2 kat 4” 
 
III. zadanie konkursowe - marzec: WARSZTATY 
 

Zadanie realizowane od 16.03.2023 r. - 31.03.2023 r . 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w zajęciach warsztatowych przeprowadzonych przez instytucję 
zajmującą się ochroną środowiska naturalnego np. Nadleśnictwo Kielce, Zespół Świętokrzyskich 
Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych itp. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 31.03.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 3 kat 4” 
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IV zadanie konkursowe - kwiecień: WYCIECZKA 
 

Zadanie realizowane od 01.04.2023 r. - 14.04.2023 r . 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w wycieczce przyrodniczej / zajęciach terenowych zorganizowanych 
przez nauczyciela/rodzica/eksperta, których tematem przewodnim będzie szeroko pojęta ochrona przyrody. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 17.04.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 4 kat 4” 
 
 
V. zadanie konkursowe - kwiecień: ŚWIATOWY  DZIEŃ ZIEMI 
 

Zadanie realizowane od 17.04.2023 r. - 30.04.2023 r . 
Zadaniem jest organizacja obchodów „Dni ziemi”. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 30.04.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 5 kat 4” 
 
VI PRACA KONKURSOWA - maj 
  
Zadanie realizowane od 01.05.2023 r. - 26.05.2023 r . 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie makiety stanowiącej projekt nasadzeń roślin na terenie szkoły (wybór 
miejsca uzgodniony z nauczycielem, a następnie uzgodniony z dyrekcją) z wykorzystaniem elementów małej 
architektury. Praca indywidualna lub zbiorowa (zespół max. 3 uczniów), technika dowolna przy użyciu 
materiałów recyklingowych. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 26.05.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 6 kat 4” 
 
Grupa przesyła max 5 prac konkursowych, oraz krótki opis makiet jej walorów i funkcjonalności. Każda 
składana na konkurs praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko, wiek, klasę wraz                                           
z załącznikiem nr 2 (RODO), oraz załącznikiem nr 3 (formularz zbiorczy prac). 
 
Prace konkursową należy  przesłać/ dostarczyć osobiście na adres Koordynatora konkursu: 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska 
ul. Strycharska 6 

25- 659 Kielce 
pokój 311 

 

Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace - makiety, których autorzy (uczniowie) zostaną nagrodzeni 
indywidualnie podczas uroczystego finału konkursu w czerwcu 2023 r. 
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PIĄTA KATEGORIA 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

(KLASA 7 - 8) 

 

Po zrealizowaniu każdego zadania szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie 
zadania na swojej  stronie www, w mediach społecznościowych,  a następnie przesyła link wraz  z krótkim 
sprawozdaniem na adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr ….. kat nr 5” . 
 

Grupa przystępująca do konkursu musi się składać z max. 30 osób. 
 

I zadanie konkursowe - luty : PROMOCJA 
 

Zadanie realizowane od 20.02.2023 r. - 28.02.2023 r . 
Zadanie polega na nakręceniu przez uczniów krótkiego filmiku (max 2 minuty) informującego o tym, że szkoła 
przystąpiła do konkursu pn.: „NASZA DROGA DO CZYSTEGO ŚRODOWISKA”. W filmiku mogą pojawić się treści 
związane z elektomobilnością/ ochroną klimatu/powietrza. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 28.02.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 1 kat 5” 
 
II zadanie konkursowe - marzec: ZAJĘCIA W SZKOLE  
 

Zadanie realizowane od 01.03.2023 r. - 15.03.2023 r . 
Zadanie polega na udziale uczniów w lekcji przeprowadzonej przez nauczyciela dotyczącej tematyki OCHRONY 
KLIMATU. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 15.03.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 2 kat 5” 
 
III zadanie konkursowe - marzec: WARSZTATY 
 

Zadanie realizowane od 16.03.2023 r. - 31.03.2023 r . 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w zajęciach warsztatowych, przeprowadzonych przez Instytucje                         
z zewnątrz. Temat przewodni – ELEKTROMOBILNOŚĆ, ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII, OCHRONA KLIMATU. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 31.03.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 3 kat 5” 
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IV. zadanie konkursowe - kwiecień: WYCIECZKA 
 

Zadanie realizowane od 01.04.2023 r. - 14.04.2023 r 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w ekologicznej wycieczce zorganizowanej przez 
nauczyciela/rodzica/eksperta. Może to być wycieczka np. na przyrodniczą  ścieżkę edukacyjną 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 17.04.2023 r. 

W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 4 kat 5” 

V.  zadanie konkursowe - kwiecień: ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 
 

Zadanie realizowane od 17.04.203 r. - 30.04.2023 r . 
Zadaniem jest organizacja obchodów „Dni ziemi”. 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 30.04.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 5 kat 5” 
 
VI. ZADANIE KONKURSOWE - maj 
  
Zadanie realizowane od 01.05.203 r. - 26.05.2023 r . 
Zadaniem jest wykonanie plakatu ukazującego wpływ człowieka na zmianę klimatu. Parametry pracy: praca 
plastyczna płaska, dowolna technika, format A3, orientacja pionowa praca indywidualna lub zespołowa max. 
3 osoby.   
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl do dnia 30.04.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr 6 kat 5”. 
 
Grupa przesyła max. 5 prac konkursowych  w terminie do 31.05.2023 r. Każda składana na konkurs praca 
powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko, wiek, klasę wraz z załącznikiem nr 2 
(RODO), oraz załącznikiem nr 3 (formularz zbiorczy prac) 
 
Prace konkursowe należy  przesłać/ dostarczyć osobiście na adres Koordynatora konkursu: 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska 
ul. Strycharska 6 

25- 659 Kielce 
pokój 311 

 
Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze projekty, których autorzy (uczniowie) zostaną nagrodzeni 
indywidualnie podczas uroczystego konkursu w czerwcu 2023 r. 
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SZÓSTA KATEGORIA 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

Co miesiąc uczniowie uczestniczący w konkursie realizują krótki film związany z zagadnieniem miesiąca,                   

trwający max 1 minutę, który prezentują na swojej  stronie internetowej w mediach społecznościowych. 
 Po zrealizowaniu zadania szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na 
swojej  stronie www, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem 
na adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu,                   
kategorię np. nazwa pliku dla  „SP nr ……:  „zad nr ….. kat nr 6” 
 

Grupa przystępująca do konkursu musi się składać z max. 30 osób. 
I -V: zadania konkursowe - luty – kwiecień: FILMY 
Zadaniem jest wykonanie 5 filmów:  
TEMATY filmów: 
I luty : ODPADY – zadanie realizowane od 20.02.2023 r. - 28.02.2023 r . 
II luty : ENERGIA I POWIETRZE - zadanie realizowane od 01.03.2023 r. - 15.03.2023 r  
III marzec: WODA  - zadanie realizowane od 16.03.2023 r. - 31.03.2023 r . 
IV kwiecień: PRZYRODA -  zadanie realizowane od 01.04.2023 r. - 14.04.2023 r . 
V kwiecień: KLIMAT - zadanie realizowane od 17.04.2023 r. - 30.04.2023 r . 
 

Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie interneto-
wej, w  mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na adres e - mail: 
konkurs.srodowisko@um.kielce.pl. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu,                      
kategorię np. nazwa pliku dla  „LO nr ……:  „zad nr …. kat 6”. 
Filmy upublicznione powinny być opatrzone tytułem celem zidentyfikowania.  W e-mailu oprócz linków należy 
załączyć skany kart zgłoszeniowych uczniów – twórców filmów (Załącznik 2 do Regulaminu konkursu)                         
z uwagi na wymogi ustawy o RODO. 
 

VI ZADANIE KONKURSOWE - maj 
Zadanie realizowane od 01.05.203 r. - 26.05.2023 r . 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie filmu promującego ELEKTROMOBILNOŚĆ. Parametry: czas trwania 
filmu max 2 minuty, format pliku .mp4; praca indywidualna lub grupowa (max. 3 osoby).  
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swojej stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych, a następnie przesyła link wraz z krótkim sprawozdaniem na 
adres e - mail: konkurs.srodowisko@um.kielce.pl. do dnia 31.05.2023 r. 
W tytule e - maila należy podać nazwę placówki oraz numer zadania realizowanego w danym miesiącu, 
kategorię np. nazwa pliku dla  „LO nr ……:  „zad nr 6 kat 6”. 
Grupa przesyła prace konkursowe - filmy lub dostarcza osobiście na adres Koordynatora konkursu: 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska 
ul. Strycharska 6 

25- 659 Kielce 
pokój 311 

Każda składana na konkurs praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko, wiek, klasę 
wraz z załącznikiem nr 2 (RODO), oraz załącznikiem nr 3 (formularz zbiorczy prac). 
Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze projekty - filmy, których autorzy (uczniowie) zostaną nagrodzeni 
indywidualnie podczas uroczystego finału konkursu w czerwcu 2023. 
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