REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ZBIÓRKI BATERII

„KLASA - LIDEREM ZBIÓRKI BATERII”
1. Konkurs skierowany jest do klas Szkoły Podstawowej w Bolkowie.
2. Koordynatorami konkursu są nauczyciele przyrody.
3. Celem konkursu jest:
zachęcanie dzieci i młodzieży do prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów;
uświadamianie i utrwalanie zachowań proekologicznych;
ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów
zmieszanych.
4. Konkurs trwa od 1października 2019 roku do 31 maja 2020 roku.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest odebranie od szkolnych koordynatorów
kartonu i worka przeznaczonego na zbiórkę baterii, umieszczenie go w
gabinecie, w którym klasa odbywa zajęcia z wychowawcą, a następnie w
określonym terminie przekazanie podpisanego, napełnionego worka w kartonie
do gabinetu przyrody.
6. Za zebrane w danej klasie baterie, będą przyznawane punkty. Waga
zebranych baterii będzie przeliczona na zasadzie 1 kg = 10 punktów z
dokładnością do 0,1 np. 25,3 kg to 253 punkty. Dodatkowo klasa może dostać
100 punktów za czystość baterii i pojemnika (co oznacza że w pojemniku
zgromadzone są tylko baterie bez domieszki innych odpadów). Dla uzyskania
obiektywnego wyniku łączna ilość zebranych punktów dzielona będzie przez
liczbę osób w klasie - uzyskany w ten sposób wynik będzie służył do wyłonienia
zwycięzcy. Klasy o najwyższym wskaźniku w przeliczeniu na osobę zostaną
nagrodzone.
7. Uczniowie, którzy angażują się w zbiórkę baterii otrzymują od wychowawcy
od 5 do 15 punktów z zachowania.
8. Informacje o ilości kilogramów zebranych baterii będą aktualizowane w
trakcie trwania konkursu.
9. Laureatami konkursu zostają trzy klasy z najwyższym wskaźnikiem. Lista
zwycięzców zostanie ogłoszona na apelu podsumowującym osiągnięcia
uczniów za II semestr.
10. Nagrody dla laureatów funduje dyrektor.

Do wiadomości:
Wychowawcy klas:
IV a

VII a

Ia
VII b
Ib
Va

VII c

Ic
Vb
Vc

VIII a

Vd

VIII b

Ve

VIII c

II a
II b
II c

VI a
III a
VI b
III b
VI c
III c
VI d

