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I. CHARAKTERYSTYKA „PROGRAMU PROMOCJI I WDRAŻANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW       

W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI” zwanego dalej  
Programem. 
 
 

1. Miejsce wykonywania Programu: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.  

 

2. Czas realizacji: od 30 STYCZNIA 2015 roku do 26 CZERWCA 2015 roku. 

 

3. Zakres rzeczowy Programu. 
Program skierowany jest do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 
zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Uczestnikami Programu są dzieci      
i młodzież z gminnych placówek oświatowych oraz mieszkaocy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. 
Program ma służyd kształtowaniu nawyku selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do 
recyklingu u dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz u innych mieszkaoców miasta. 
 
 

4. Cele Programu: 

 podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów, mieszkaoców miasta w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi ,w tym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów; 

 systematyczna zbiórka surowców wtórnych;  

 przyswojenie pojęd, tj. gospodarowanie odpadami, odpad, odzysk, przetwarzanie, recykling, 
selektywne zbieranie, unieszkodliwianie odpadów, zapobieganie powstawaniu odpadów, 
odpady niebezpieczne; 

 zaangażowanie uczniów, mieszkaoców miasta na rzecz recyklingu odpadów. 

 

5. Przebieg Programu:  
Program przebiega w II kategoriach: 
kategoria I – przedszkola;  
kategoria II – szkoły podstawowe i gimnazja. 
Najlepsze placówki oświatowe biorące udział w Programie otrzymają nagrody . 
Dla pozostałych uczestników Programu przewiduje się wyróżnienia i podziękowania za udział  
w konkursie. 
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: 
kategoria I – przedszkola:  
kategoria II – szkoły podstawowe i gimnazja:  
Za realizację programu odpowiedzialny będzie pracownik Urzędu Miasta Wydziału Środowiska 
Sergiusz Olejniczak, tel.kontaktowy: 267 21  98 

 
 
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dostarczenie w terminie do 13 lutego 2015 r. do Urzędu 
Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim - Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 14, pisemnej 
deklaracji udziału w Programie, wg wzoru opublikowanego w załączniku do niniejszego 
„REGULAMINU KONKURSU DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY OSTROWIEC 
ŚWIĘTOKRZYSKI” zwanego dalej Regulaminem konkursu.  
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6.  Części składowe Programu.  
 
Częśd teoretyczna –polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu na terenie placówki: 
1) wystawy lub prezentacji poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi, 
2) szkolnego/przedszkolnego Dnia Recyklingu, 
3) trzech lekcji lub pogadanek (akceptowane będą także same pogadanki lub same lekcje).  
Tematyka lekcji/pogadanek: 
- segregacja odpadów – 1 lekcja/pogadanka, 
- recykling – 1 lekcja/pogadanka, 
- zapobieganie powstawaniu odpadów – 1 lekcja/pogadanka. 
4) konkursu plastycznego poświęconego gospodarce odpadami.  
 
Częśd praktyczna – będzie polegała na przeprowadzeniu w szkołach i przedszkolach akcji 
pozyskiwania surowców wtórnych  i ich udokumentowaniu.  
Potwierdzeniem udokumentowania części praktycznej będą wyłącznie:  
- kserokopia  karty przekazania odpadu – za 2015 rok z aktualną datą, potwierdzona za zgodnośd                           
z oryginałem, 
- oświadczenie dyrektora szkoły/przedszkola o liczbie wszystkich uczestników zbiórek surowców 
wtórnych. 
 

7. Opis działao planowanych przy realizacji Programu. 
 

a) przesłanie Regulaminu konkursu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów z terenu 
Ostrowca Świętokrzyskiego - od 30 stycznia 2015 roku; 
 

b) zamieszczenie Regulaminu konkursu oraz informacji o Programie na stronie internetowej 
Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – „Eko Ostrowiec” - do  dnia 6 lutego              
2015 roku; 

 
c) zgłaszanie pisemnych deklaracji udziału placówki w Programie (załącznik nr 1 do 

Regulaminu konkursu), w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Biuro Obsługi 
Interesanta, stanowisko 14, sala A  - do dnia 13 lutego 2015 roku; 

 
d) powołanie przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Komisji Konkursowej              

- do dnia 15 lutego 2015 roku; 
 

e) dostarczenie przez uczestników Programu kompletnych sprawozdao dokumentujących 
przebieg Programu na terenie placówki wraz z załącznikami nr 2 i 3 do Urzędu Miasta          
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko 14, sala A                          

- do 3 CZERWCA 2015 roku; 
 

f) podsumowanie Programu - czerwiec 2015 roku.  
 
 

8. Sprawozdanie. 
Sprawozdanie składa się z: 

 opisu działao podjętych zgodnie z Regulaminem konkursu na terenie placówki oświatowej         
z podziałem na miesiące (od marca do maja),  

 materiału zdjęciowego dokumentującego działania prowadzone na terenie placówki               
w danym miesiącu: list obecności dzieci w przypadku lekcji tematycznych, załączników              
w postaci zdjęd nagrodzonych prac plastycznych, itp., 
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 kart przekazania odpadu potwierdzających rodzaj i ilośd zebranych surowców wtórnych,  
Pod uwagę będą brane tylko KARTY PRZEKAZANIA ODPADU wystawione od stycznia 2015 
roku do 31 maja 2015 roku, potwierdzone za zgodnośd z oryginałem, 

 załączników nr 2 i 3. 
 
 
WAŻNE ! 
Sprawozdanie (format A4) wraz z załącznikami nr 2 i 3 oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 
powinny byd spięte i dostarczone w opisanej i podpisanej teczce. Wymagane jest ponumerowanie 
stron sprawozdania.  
Sprawozdania nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu konkursu nie będą rozpatrywane. 

 
 

9. Ocena działao placówki podczas realizacji programu 

 
Przedmiotem oceny będzie: 

 
Lp. 

 
Zadania 

 

 
Przedmiot oceny 

 
Ocena 

1. Wystawa lub prezentacja poświęcona 
gospodarce odpadami komunalnymi   

wystawa: 
wartości merytoryczne, wartości 
artystyczne, pomysłowośd, formy 
przekazu, kompozycja, trafnośd doboru 
tematu. 
prezentacja: 
poziom merytoryczny, oryginalna  
 i pomysłowa forma przekazu, układ 
prezentacji, wykorzystanie 
zaplanowanego czasu, dbałośd 
o zainteresowanie odbiorców. 

 
 
 
od 1 do 5 
punktów  
(jako średnia          
z każdego waloru) 

2. Szkolny/przedszkolny Dzieo 
Recyklingu 

elementy edukacyjne, udział  
 i zaangażowanie uczniów, walory 
artystyczne, forma przekazu, klimat 
społeczny. 

od 1 do 10 
punktów 
(jako średnia          
z każdego waloru) 

3. Lekcje lub pogadanki poświęcone 
segregacji odpadów 

poziom merytoryczny 
przeprowadzonych lekcji/ 
pogadanek, sposób prowadzenia lekcji, 
efekty kształcenia, dbałośd                           
o zainteresowanie odbiorców. 

od 1 do 5 
punktów 
(jako średnia         
z każdego waloru) 

4. Konkurs plastyczny poświęcony 
gospodarce odpadami komunalnymi 

zgodnośd z tematem konkursu, 
oryginalnośd, pomysłowośd w ujęciu 
tematu, walory artystyczne prac, 
kreatywnośd, samodzielnośd wykonania 
prac przez uczniów.  

od 1 do 5 
punktów 
(jako średnia  
z każdego waloru) 

5. Zbiórka surowców wtórnych na 
terenie placówki oświatowej 

Ilośd zebranych surowców wtórnych, 
ilośd zaangażowanych osób.  

od 1 do 10 
punktów         
(jako średnia          
z każdego waloru) 

 
Łącznie placówka oświatowa może otrzymad maksymalnie 35 punktów. 

 
Organizator konkursu zastrzega sobie obecnośd członków Komisji Konkursowej w placówkach 
oświatowych podczas realizacji poszczególnych zadao. 
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10. Zakładane rezultaty realizacji programu 
 
Przewidywany do osiągnięcia efekt ekologiczny:  
 
Wiadomości – zapoznanie uczestników programu: 

 z rodzajami odpadów i ich źródłami,  

 z uciążliwością odpadów dla środowiska,  

 ze sposobami gospodarowania odpadami (odzysk, przetwarzanie, recykling, 
unieszkodliwianie odpadów). 

Umiejętności – nabycie umiejętności: 

 segregowania odpadów, 

 ograniczania ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. 
Postawy:  

 wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w akcjach na rzecz środowiska, 

 kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska, 

 wyrabianie świadomości ekologicznej i ekonomicznego myślenia, 

 zachęta do segregowania domowych odpadów i do zbiórki surowców wtórnych,  

 integracja dzieci , młodzieży. 

 
11. Skup surowców wtórnych 

 
Odbiór surowców wtórnych zapewniają sobie placówki oświatowe we własnym zakresie. 

 
12. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania: 

 
 Ostrowieckie media, gminne placówki oświatowe, Miejskie Centrum Kultury. 

 
II. EWALUACJA PROGRAMU 

W celu uzyskania lepszych efektów realizacji Programu organizatorzy przewidują prowadzenie jego  
ciągłej ewaluacji. Pozwoli to na dopasowanie prowadzonych działao do aktualnych możliwości uczestników 
konkursu, co w fazie planowania nie jest do kooca możliwe. 

Po zakooczeniu realizacji zadania zostanie przeprowadzona koocowa ewaluacja, a wnioski, zawarte 
w koocowym sprawozdaniu, posłużą do doskonalszego przygotowania kolejnej edycji Programu. 

 
III. UWAGI KOOCOWE 

Problem odpadów i gospodarowanie nimi jest ciągle aktualne i dotyczy każdego człowieka. Wszyscy 
każdego dnia wytwarzamy odpady, nie zawsze jednak staramy się ograniczyd ich wytwarzanie, czego 
namacalnym dowodem jest wciąż rosnąca ilośd odpadów.  

Odpady stały się poważnym problemem współczesnej cywilizacji. Powyższy Program dotyczy edukacji 
na rzecz ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych przez każdego z nas w życiu codziennym, podniesienia 
poziomu wiedzy na ten temat, kształtowania właściwych postaw, wytwarzania nawyków oraz zdobywania 
praktycznych umiejętności, zgodnych z hierarchią postępowania z odpadami. Jako autorzy Programu 
kontynuujemy działania w zakresie edukacji recyklingowej od dzieci i młodzieży. To oni nabierając nawyków 
segregacji odpadów w przedszkolu oraz szkole, będą o tym pamiętad we własnych domach. Poczynania dzieci 
mobilizują również rodziców do włączenia się do tej akcji, o czym przekonaliśmy się w ubiegłych latach. 
Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do 
ochrony naturalnych zasobów. Procesy odzyskiwania i przetwarzania redukują ilośd odpadów kierowanych do 
składowania. 
                                                                                   
                                                                                                                    Zapraszam do udziału w Programie 
                                                                                                                         
 
                                                                                                                          ……………………………………………. 


