REGULAMIN
PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU
PRZYRODNICZEGO
„Śródmiejska oświata w kwiatach i rabatach”
1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Nr 16 "Zaczarowany

Zakątek" w Warszawie
przy ul. Górskiego 5a
Konkursowi patronuje
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście
2. Idea konkursu
a) Konkurs adresowany jest do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na terenie Dzielnicy Śródmieście.
b) Założeniem konkursu jest krzewienie kultury proekologicznej.
c) Uczestnicy
konkursu
będą
mieć
sposobność
wyzwolenia
inicjatywy
w poszukiwaniu najlepszych form ochrony przyrody i możliwości wpływania na estetykę
najbliższego otoczenia.
d) Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
e) Nagrody zostaną ufundowane przez patrona konkursu.

3. Cele konkursu:
a) Uwrażliwianie na piękno przyrody oraz umacnianie poczucia tożsamości
z otaczającą nas naturą.
b) Wyzwalanie w dzieciach aktywności badawczej.
c) Mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy.
d) Umożliwienie odczuwania przyjemności z efektów pracy swojej i grupowej.
e) Motywowanie dzieci do poszerzania wiedzy przyrodniczej i stosowania jej
w praktyce.
f) Kształtowanie zdolności obserwowania, porównywania, porządkowania, tworzenia
i doświadczania.
g) Upowszechnianie
działań
proekologicznych,
przyrodniczych
w środowisku przedszkolnym.
h) Włączenie przedszkolnej i lokalnej społeczności do systematycznych
działań na rzecz środowiska w dzielnicy.

i) Promocja zdrowego stylu życia.

4. Zasady uczestnictwa w konkursie
a) Każdy uczestnik konkursu w terminie do 31 stycznia 2018r. przesyła pisemne zgłoszenie
– Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 i 2) na adres: Przedszkole Nr 16 "Zaczarowany
Zakątek" w Warszawie ul. Górskiego 5a
b) Kartę
zgłoszenia
można
też
pobrać
ze
strony
www.przedszkole16.pl
i przesłać drogą elektroniczną p16@edu.um.warszawa.pl lub dostarczyć na powyższy
adres.
c) Każdy uczestnik konkursu w terminie do 15 maja 2018 r. przesyła
do organizatora konkursu wykonany plakat przedstawiający działania przyrodnicze dzieci
na wyznaczonych działkach.
d) Każdy uczestnik konkursu otrzyma powiadomienie o terminie przeglądu przez Komisję
konkursową zgłoszonych do konkursu działek.
e) Komisja konkursowa dokona przeglądu i oceny działek biorąc pod uwagę: stwarzanie
dzieciom możliwości prowadzenia doświadczeń przyrodniczych, sposób oznaczenia
roślin, estetykę działki konkursowej, stan zdrowotny roślin oraz informacje zawarte
w plakacie.
f) Planowany termin przeglądu ogródków – maj/czerwiec
g) Każdy uczestnik konkursu zostanie powiadomiony o terminie podsumowania konkursu
i ogłoszenia wyników.

5. Zadania uczestników konkursu
a) Przygotowanie na terenie przedszkolnym ogródka
warzywnego, rabaty, klombu lub kwietnika.
b) Prowadzenie upraw z roślinami ozdobnymi,
warzywnymi,
owocowymi,
oleistymi,
przyprawowymi, zbożowymi lub innymi.
c) Dokumentowanie
działań
przyrodniczych
czynionych
przez
dzieci
na wyznaczonym ogródku warzywnym, rabacie,
klombie lub kwietniku poprzez wykonywanie zdjęć, ilustracji, opisów.
d) Wykonanie plakatu z wykorzystaniem powyższej dokumentacji w formacie B1,
o wymiarach 700 x 1000 mm.
e) Dostarczenie plakatu do organizatora konkursu w terminie wyznaczonym powyżej.
f) Umożliwienie Komisji konkursowej obejrzenia działek.
g) Udział w uroczystości podsumowującej konkurs.

6. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają
Koordynatorzy :
Anna Dziura
Anna Kubiak

Dyrektor
mgr Beata Mizerska

