
 

                       INFORMACJA 

 W ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2020 rok” 

zostały zorganizowane 4 konkursy, w tym 2 plastyczne, 1 plastyczno - techniczny oraz zbiórka 

nakrętek plastikowych .  

 

Celem projektu było zwiększanie świadomości w zakresie ochrony zasobów środowiska 

naturalnego i wyuczenia zachowań u młodych mieszkańców Gminy    w myśl zasady „ czym skorupka 

za młodu nasiąknie…”. Pogłębienie świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących                                  

z zanieczyszczenia powietrza, uwrażliwienia uczniów na kwestie związane z zagrożoną dziś 

bioróżnorodnością a także polepszenie wizerunku Gminy Smyków i regionu, jako miejsca zadbanego 

i czystego, gdzie propagowane są postawy  i zachowania proekologiczne. 

 

Program skierowany był do uczniów dwóch szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych  

i oddziałów „0” oraz grup edukacji przedszkolnej z Przedszkola w Smykowie zlokalizowanych na  

terenie Gminy Smyków. 

 

Program dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                   

i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  

Komisja konkursowa w składzie: 

 

1) Agata Sadko– Przewodnicząca Komisji Konkursowej, 

2) Sylwia Dulewicz – Sekretarz Komisji Konkursowej 

3) Zofia Janus  – członek 

4) Helena Lesiak - członek 

5) Aldona Kiełbus - członek 

6) Paulina Deszczyńska – członek 

 

rozstrzygnęła konkursy. 

 

W  konkursie plastyczno – przestrzennym  p.n „Zabawa z recyklingiem” skierowanym do grup 

przedszkolnych i zerówek,  w ramach którego uczestnicy mieli wykonać pracę przestrzenną 

przedstawiającą zabawkę  z wykorzystaniem materiałów wtórnych i ekologicznych. Laureatami 

konkursu zostali: 

 

L.P. Ranking Grupa przedszkolna/klasa Placówka oświatowa 

1. I miejsce Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa  

w Miedzierzy 

2. II miejsce Oddział Przedszkolny  Szkoła Podstawowa w Królewcu 



3. III miejsce 

 

Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Miedzierzy 

4. wyróżnienie Grupa Przedszkolna „ Tęczowe 

Nutki” 

Przedszkole w Smykowie 

 

 

W  konkursie plastycznym p.n. „Łąki tętniące życiem”  skierowanym do uczniów klas I– IV  

szkół podstawowych w którym należało wykonać plakat w formacie A4 przedstawiający 

różnorodność gatunkową roślin i zwierząt polskich łąk w różnych porach roku, zwyciężyli: 

1. I miejsce Uczeń  klasy II Szkoły Podstawowej  w Królewcu 

2. II miejsce Uczennica klasy III  Szkoły Podstawowej w Królewcu 

3. III miejsce Uczennica klasy III  Szkoły Podstawowej w Królewcu 

4. wyróżnienie 

 

Uczennica  klasy III Szkoły Podstawowej  w Miedzierzy 

 

W konkursie plastycznym „ Smogowi mówię NIE” skierowanym do uczniów klas V – VIII 

szkół podstawowych w którym to uczestnicy mieli za zadanie przygotować wyklejankę w formacie 

A3 na temat przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu i sposobów walki z nim oraz 

promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, laureatami zostali: 

 

1. I miejsce Uczeń  klasy VI a  Szkoły Podstawowej  w Królewcu 

2. II miejsce Uczeń klasy VII b  Szkoły Podstawowej w Królewcu 

3. III miejsce Uczennica klasy VII b  Szkoły Podstawowej w Królewcu 

4. wyróżnienie 

 

Uczennica  klasy VII Szkoły Podstawowej  w Miedzierzy 

 

W czwartym konkursie p.n. „ Odkręcaj, nie wyrzucaj”  którego przedmiotem była zbiórka jak 

największej ilości  ( wyrażonej w kilogramach) nakrętek plastikowych w przeliczeniu na jednego 

ucznia/dziecka  danej  placówki oświatowej, zwyciężyli: 

1. I miejsce Szkoła Podstawowa w Królewcu 

2. II miejsce Przedszkole w Smykowie 

3. wyróżnienie Szkoła Podstawowa w Miedzierzy 

 

Laureatom w/w konkursów nagrody wręczył Wójt Gminy Smyków – Jarosław Pawelec w dniu 30 

października 2020r. 

Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom! 

  

Smyków, dnia 30.10.2020r.  

 


