
Regulamin konkursu na poster na temat: „Sposoby ochrony zdrowia 

człowieka i środowiska przyrodniczego na zanieczyszczenia gazowe 

i pyłowe” 

Cele konkursu 
 Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 

 Zainteresowanie uczniów czynnikami wpływającymi na jakość środowiska 

przyrodniczego 

 Poinformowanie społeczności szkolnej o zagrożeniach wynikających z emisji pyłów 

i szkodliwych gazów do środowiska przyrodniczego 

 Wskazywanie problemów ekologicznych występujących lokalnie i/lub regionalnie 

 Wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów ekologicznych występujących 

lokalnie i/lub regionalnie 

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych 

 Rozwijanie oraz łączenie różnorodnych technik plastycznych 

 Rozwijanie umiejętności prezentacji efektów swojej pracy 

Regulamin konkursu   
1. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej 

nt. „Zagrożenia związane z emisją pyłów i gazów dla środowiska” dla uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w PiotrkowieTrybunalskim w roku 

szkolnym 2017/2018 

2. Informacje o rozpoczęciu konkursu, terminie i miejscu oddawania prac, wytyczne do 

wykonania posteru będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły, na tablicy 

ogłoszeń dla uczniów na korytarzu oraz rozpowszechnione w poszczególnych klasach 

3. Organizatorem konkursu są: p. Makowska Izabela, p. Olczyk Halina, p. Purgał Renata 

4. Konkurs polega na wykonaniu posteru/ plakatu zgodnie z wytycznymi opisanymi 

w punkcie 5 oraz zagadnieniami opisanymi w punkcie 6 

5. Wytyczne do wykonania posteru: 

a. Praca musi być wykonana w jednym z wymienionych formatów: A3 (420x297 mm), 

A2 (594x420 mm), A1 (841 x594 mm), A0 (1 189 x841 mm). 

b. Praca powinna byś wykonana na brystolu w wyżej wymienionym formacie. 

c. Na brystolu można naklejać wydrukowane elementy, pisać pismem ręcznym 



(czytelnie), rysować, szkicować itp.  

d. Tytuł posteru należy umieścić w widocznym miejscu na pierwszej stronie. 

e. Praca może być wykonana w całości w wersji elektronicznej, ale później należy ją 

wydrukować. 

f. Jeśli korzystamy z zewnętrznych materiałów (strony internetowe, zdjęcia zrobione 

przez inne osoby, artykuły, książki itp.) po drugiej stronie posteru należy wypisać 

źródła, z których korzystaliśmy. 

g. Podpisy prac winny być zrobione komputerowo i naklejone z tyłu posteru. 

h. W podpisie należy uwzględnić: Imię i nazwisko, Klasę, Tytuł pracy 

6. Zagadnienia pomocne podczas wykonywania posteru (przykładowe): 

a. Obszary koncentracji produkcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w Piotrkowie 

Trybunalskim (należy wykonać mapy, zdjęcia, rysunki, niezbędne podpisy itp.) 

b. Obszary koncentracji produkcji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w Twojej 

okolicy (należy wykonać mapy, zdjęcia, rysunki, niezbędne podpisy itp.) 

c. Zagrożenia związane z emisją pyłów i szkodliwych gazów do środowiska 

przyrodniczego w Twojej okolicy (przykłady firm – bez nazw własnych tylko rodzaj 

działalności, przykłady indywidualne, mapy, zdjęcia, szkice, schematy itp.) 

d. Zagrożenia związane z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla zdrowia człowieka 

w Twojej okolicy (przykłady firm – bez nazw własnych tylko rodzaj działalności, 

przykłady indywidualne, mapy, zdjęcia, szkice, schematy itp.) 

e. Sposoby ochrony zdrowia człowieka przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi 

stosowane w przedsiębiorstwach, indywidualnych gospodarstwach domowych, 

programy gminne/ powiatowe/ wojewódzkie w Twojej okolicy (mapy, zdjęcia, 

schematy, krótkie opisy itp.) 

f. Sposoby ochrony środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami pyłowymi 

i gazowymi stosowane w przedsiębiorstwach, indywidualnych gospodarstwach 

domowych, programy gminne/ powiatowe/ wojewódzkie w Twojej okolicy (mapy, 

zdjęcia, schematy, krótkie opisy itp.) 

7. Udział w konkursie biorą zespoły składające się z 6 osób. 

8. W skład zespołu mogą wchodzić uczniowie z jednej klasy lub z różnych klas. 

9. Zasady oceniania prac: 

a. Zgodność z tematem pracy 

b. Estetyka pracy 

c. Różnorodność wykorzystanych metod 



d. Dokładność i szczegółowość przedstawienia tematu 

10. Prace należy składać do pracowni B15, B46, B47.  

11. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe (sprzęt sportowo – turystyczny).  

12. Nagrody otrzymują wszystkie osoby w grupie.  

13. Nagrody rzeczowe są przewidziane dla trzech pierwszych miejsc. 

14. Kwota przeznaczona na nagrody wynosi 2 700 zł.  

15. W skład komisji konkursowej wchodzą Organizatorzy, przedstawiciel Dyrekcji 

szkoły, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego (osoba nie może brać udziału 

w konkursie) 

16. Osoby biorące udział w konkursie (złożenie podpisanej pracy) wyrażają zgodę na 

udostępnienie danych, wizerunku, pracy w celach konkursowych . 

Wykonane i przekazane prace nie podlegają zwrotowi. 


