
Opracowała: Iwona Książek Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii 

 

Regulamin turnieju wiedzy „Nawet dzieci segregują śmieci” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria w ramach projektu „Nawet dzieci 

segregują śmieci”. 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Góra 

Kalwaria. 

3. Terminy :   

 Etap szkolny przeprowadzony przez koordynatora szkolnego do dnia 19.04.20 

 Etap gminny 26. 04. 2013 godz. 14.00 

4. Miejsce przesyłania zgłoszeń i etapu gminnego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza  

                                                             w Górze Kalwarii ul. Kalwaryjska 3, 05 – 530 Góra Kalwaria 

5. Wymagania:   W konkursie gminnym bierze udział jedna drużyna ze szkoły, złożona z czterech osób, 

które uzyskały najlepsze wyniki w etapie szkolnym. Drużyna przyjeżdża pod opieką koordynatora 

szkolnego lub innego nauczyciela. 

Turniej wiedzy będzie sprawdzał świadomość i wiedzę uczniów z zakresu ochrony środowiska w 

oparciu o podręczniki szkolne oraz przekazane szkołom materiały ( informacje o zmianach w 

gospodarowaniu odpadami na terenie naszej gminy, ankiety i broszurę „Edukacja ekologiczna w 

terenie”.  

Wymagania dla szkół podstawowych: pojęcie recyklingu, segregowania odpadów, przykłady 

odpadów, które się segreguje, segregacja papieru (makulatura), szkła i plastiku - pojemniki i co można 

do nich wrzucać, zbiórka baterii w szkołach (odpady niebezpieczne), pojęcie ZSEE, podstawowe 

symbole recyklingu, akcje ekologiczne światowe i ogólnopolskie, kompost z czego się go wytwarza i do 

czego służy, sposoby utylizacji odpadów : wysypiska, spalarnie, sposoby ograniczenia produkcji 

odpadów przez mieszkańców, gospodarka odpadami na terenie naszej gminy. Odpady stałe i płynne, 

komunalne, rolne i przemysłowe (przykłady). 

Wymagania  dla gimnazjów: pojęcie recyklingu, segregowania odpadów, przykłady odpadów, które się 

segreguje, segregacja papieru (makulatura), metalu, szkła i plastiku - pojemniki i co można do nich 

wrzucać, a czego nie wolno, zbiórka baterii w szkołach, opakowania po lekach, leki (odpady 

niebezpieczne), pojęcie ZSEE, symbole recyklingu, akcje ekologiczne światowe i ogólnopolskie, 

kompost z czego się go wytwarza i do czego służy, sposoby utylizacji odpadów, sposoby ograniczenia 

produkcji odpadów przez mieszkańców, gospodarka odpadami na terenie naszej gminy. Odpady stałe i 

płynne, komunalne, rolne i przemysłowe. 

     6.     Kryteria oceny. 
             Drużyny będą występowały w dwóch kategoriach : szkoły podstawowe i gimnazja. Każda osoba w 
            drużynie otrzymuje swój test, a następnie punktacja jest sumowana. Trzy zespoły, które otrzymają  
            w sumie największą liczbę punktów w każdej kategorii zostaną nagrodzone.  
                  
              
           

Koordynatorzy gminni:  

                                                                                                                                       Iwona Książek 

                                                                                                                                    Joanna Rącz 

 


