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REGULAMIN KONKURSU – DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE W PROJEKCIE 

„AKTYWNA SZKOŁA Z KLIMATEM I ZDROWĄ ATMOSFERĄ” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs na działania aktywizujące jest organizowany w ramach projektu „Aktywna Szkoła  

z klimatem i zdrową atmosferą” (wniosek nr K1d/0589), finansowanego przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2014-2021. 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide z Poznania. 

3. Celami konkursu są:  

▪ popularyzacja wiedzy i informacji proekologicznych, nawiązujących bezpośrednio do tematyki 

projektu, 

▪ zachęcanie uczennic i uczniów do włączania się w sprawy ważne dla jakości życia na Ziemi,  

a powiązanych bezpośrednio z tematyką projektu,  

▪ promocja dobrych praktyk realizowanych przez szkoły, 

▪ wymiana informacji i doświadczenia między szkołami, 

▪ wypracowanie inicjatyw, które będą mogły być opublikowane w Albumie “Włącz (eko)zmianę”. 

4. Prezentacja najciekawszych działań aktywizujących odbędzie się na konferencji podsumowującej 

projekt we wrześniu 2023 r. 

5. Zadanie konkursowe polega na realizacji 4 działań aktywizujących przez 

reprezentację/reprezentacje danej szkoły (uczniowie, nauczyciele, rodzice, osoby z 

otoczenia szkolnego). 

6. W konkursie międzyszkolnym weźmie udział łącznie 15 szkół (ponadpodstawowych  

i podstawowych) z Wielkopolski.  

7. Działania aktywizujące mają odzwierciedlić wiedzę o smogu i zmianie klimatu zdobytą przez 

uczennice_uczniów na lekcjach zrealizowanych w ramach projektu.   

8. Przeprowadzone działania aktywizujące będą  podlegały ocenie przez Komisję 2-osobową 

a najlepsze pomysły zostaną nagrodzone. 

9. Przygotowanie i realizacja działań oraz nadesłanie kompletnego zgłoszenia powinny odbyć 

się między 1 grudnia 2022 r. a 15 maja 2023 r. 

10. Definicja reprezentacji szkoły: 

- pojedyncze działanie aktywizujące może zrealizować jedna klasa,  
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- pojedyncze działanie aktywizujące mogą realizować osoby z różnych klas; 

- Każde z 4 działań może realizować odrębna reprezentacja osób.  

- UWAGA: minimalna liczba osób odpowiedzialna za realizację jednego działania 

aktywizującego - to 5 osób.  

 

§ 2  ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE  

1. Każda ze szkół zrealizuje następujące 2 obligatoryjne działania aktywizujące (w terminie od 

1 grudnia 2022 r. do 15 maja 2023 r.): 

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie debaty w szkole poświęconej problemowi smogu i /lub 

zmianie klimatu połączonej z konsultacjami polityk publicznych. 

b) Stworzenie kodeksu z postulatami antysmogowymi i proklimatycznymi, który zostanie 

przekazany organowi prowadzącemu. Uwaga! Jeżeli organem prowadzącym daną szkołę nie jest 

gmina, wówczas taka szkoła powinna przekazać opracowany kodeks zarówno swojemu organowi 

prowadzącemu jak i gminie. 

2.  Dodatkowo każda szkoła wybierze i zrealizuje (w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 15 maja 

2023 r.) 2 dodatkowe działania spośród poniższej listy lub zaproponuje własne: 

a) Stworzenie wideoklipu przez uczennice_uczniów propagującego postawy proklimatyczne  

i antysmogowe. 

b) Konkurs plastyczny propagujący postawy proklimatyczne i antysmogowe. 

c) Udział w sesji Rady Gminy/Miasta i przedstawienie postulatów środowiska szkolnego  

w obszarze ochrony środowiska.  

d) Przemarsz przez miejscowość (np. plakaty, transparenty), aby zwrócić uwagę mieszkańców 

na problem smogu i zmian klimatu. 

e) Przeprowadzenie przez uczennice_uczniów wywiadu np. z przedstawicielem organu 

prowadzącego na temat smogu i zmian klimatu. Uwaga! Jeżeli organem prowadzącym daną 

szkołę nie jest gmina, wówczas wywiad należy przeprowadzić z przedstawicielem gminy. 

f) Akcja sadzenia drzew/krzewów. 

3. Każde działanie aktywizujące będzie podlegać ocenie przez Komisję 2-osobową.  

4. W efekcie pracy członkiń_członków Komisji powstanie odrębna lista rankingowa dla szkół 

podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

5. Każde działanie aktywizujące powinno być opisane w Karcie działania aktywizującego (zał. nr 1 

do niniejszego Regulaminu). Karta jest jednocześnie formalnym dokumentem, który należy zgłosić 

w Konkursie (pliki edytowalne w formacie .doc, .docs; skan kart z podpisem w formacie pdf). 

6. Każde działanie aktywizujące powinno być udokumentowane. Szczegóły w tabeli poniżej: 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt  finansowany rzez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG  

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 
 
 

 

 

 

 

Lp. Nazwa działania: Dokumentacja z realizacji: 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie debaty  

 w szkole poświęconej problemowi smogu  

i / lub zmianie klimatu połączonej z konsultacjami 

polityk publicznych. 

 - scenariusz debaty (pytania, 

argumentacja) 

- lista debatantów  (imię  

i nazwisko, wiek, klasa) 

- zdjęcia (4-8 szt.) 

2. Stworzenie kodeksu z postulatami 

antysmogowymi i proklimatycznymi, który 

zostanie przekazany organowi prowadzącemu.  

- spisany kodeks z postulatami  

- forma prezentacji kodeksu – dowolna np. 

treści na kartce wydrukowanej; treści 

opatrzone grafikami; forma plakatowa 

-  kopia kodeksu i pisma przewodniego 

złożonego do organu prowadzącego 

3. Stworzenie wideoklipu przez uczennice_uczniów 

propagującego postawy proklimatyczne i/lub 

antysmogowe. 

- scenariusz klipu 

- link do klipu np. udostępnionego na 

kanale YouTube 

- zdjęcia z premiery klipu np. z udziałem 

zaproszonych gości (4-8 szt.) 

4. Konkurs plastyczny propagujący postawy 

proklimatyczne i antysmogowe. 

- zdjęcia prac plastycznych 

- zdjęcia z wernisażu szkolnego (4-8 szt.) 

- opinia nauczyciela plastyki  

5. Udział w sesji Rady Gminy/Miasta  

i przedstawienie postulatów środowiska 

szkolnego w obszarze ochrony środowiska.  

 - scenariusz wystąpienia na sesji Rady 

- pismo z postulatami 

- screen lub kopia artykułu w mediach 

lokalnych  

6. Przemarsz przez miejscowość (np. plakaty, 

transparenty), aby zwrócić uwagę mieszkańców 

na problem smogu i zmiany klimatu. 

- plakat akcji 

- zdjęcia (4-8 szt.) 

- zebrane opinie od 

uczestniczek_uczestników akcji 

- screen lub kopia artykułu w mediach 

lokalnych 

7. Przeprowadzenie przez uczennice_uczniów 

wywiadu np. z przedstawicielem organu 

prowadzącego na temat smogu i zmiany klimatu. 

- scenariusz wywiadu z pytaniami i 

odpowiedziami 

- transkrypcja wywiadu 

- screen lub kopia artykułu w mediach 

lokalnych 

- zdjęcia  (4-8 szt.) 

8. Akcja sadzenia drzew/krzewów. - przygotowane pismo do 

sponsora/darczyńcy 

- opis przebiegu akcji 

- zdjęcia (4-8 szt.) 

- screen lub kopia artykułu w mediach 

lokalnych 

9. Inne działania zaproponowane przez Szkoły Sposób dokumentacji działania będzie 

można omówić indywidualnie z przypisaną 

mentorką_mentorem. 
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9.    W przypadku zdjęć: prosimy o przesłanie min. 4 zdjęć (max 8 zdjęć) ilustrujących działanie 

aktywizujące. Tytuł zdjęcia powinien zawierać nazwę działania aktywizującego i skrót nazwy 

szkoły (np. nazwa działania_nazwa szkoły np. debata_LO9 Poznań). Zdjęcia należy przesłać na 

maila biuro@swbf.org.pl lub za pomocą www.wetransfer.com.  

§ 3  MENTORING 

1. Na potrzeby organizacji działań aktywizujących Organizator zapewnia merytoryczne wsparcia  

w postaci mentoringu. 

2. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma średnio 13 godzin wsparcia ze strony mentorki 

lub mentora, wskazanego przez Organizatora. 

3. Mentorka lub mentor będą odpowiedzialni za proces motywacji, zaangażowania osób włączonych 

w przygotowanie i realizację działań aktywizujących.  

4. Mentorka_mentor będą przewodzić i inspirować, dzielić się wiedzą i swoim doświadczeniem, by  

w jak najlepszy sposób wypełnić swoją rolę oraz zrealizować cele projektu. 

5. Mentorka_mentor może być poproszony o przesłanie materiału merytorycznego lub inspiracji 

edukacyjnej (np. linku do filmiku czy pliku), które będą potrzebne w realizacji danego działania 

aktywizującego.  

6. Mentorka_mentor będą mogli pomóc w opracowaniu harmonogramu realizacji działań 

aktywizujących, tak by umiejętnie zarządzić czasem przeznaczonym na ich realizację (od grudnia 

2022 r. do połowy maja 2023 r.).  

7. Sposób komunikacji szkół (uczennic, uczniów, nauczyciela – opiekuna, który będzie 

koordynatorem z ramienia szkoły) z mentorką_mentorem: 

Indywidualnie: 

▪ telefoniczny (numer telefonu i organizacja dyżuru mentorki_mentora będą przekazane  

w mailu) 

▪ mailowy (Szkoła otrzyma adres e-mail do mentorki lub mentora). 

▪ on-line (platforma Clickmeeting, GoogleMeet, Skype) 

Grupowo:  

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość organizacji spotkania lub warsztatu z danego 

zagadnienia (np. Jak przeprowadzić debatę? Jak wygląda formuła debaty oksfordzkiej? Jak 

komunikować się z samorządem? Jak przygotować kodeks?   

8. Przedstawienie mentorek_mentorów oraz założeń konkursu nastąpi podczas dwóch spotkań 

(online) informacyjnych w październiku i w listopadzie 2022 r. 

 

mailto:biuro@swbf.org.pl
http://www.wetransfer.com/
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§ 4  PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ 

1. Dokumentację dotyczącą zrealizowanych działań aktywizujących należy złożyć drogą e-mailową 

na adres: biuro@swbf.org.pl    

2. Dokumentacja powinna zawierać: 

▪ karty działań aktywizujących, 

▪ dokumentację potwierdzającą zrealizowanie zgłoszonych działań. 

3. Prosimy, aby pliki tekstowe były do nas wysyłane w formacie edytowalnym .doc lub .docx. 

Wyjątkiem są karty działań aktywizacyjnych, które powinny być wysłane w pliku .doc/.docx oraz 

pdf (skany podpisanych kart). 

4. Termin składania dokumentacji konkursowej to maksymalnie do 15 maja 2023 r. 

(poniedziałek) do godz. 24.00. 

5. Dokumentacja złożona przez daną szkołę po tym terminie będzie uwzględniona, natomiast 

Organizator przypisze jej 1 punkt ujemny.  

6. Dokumentacja niekompletna np. brak zdjęć, będzie mogła być uzupełniona w ciągu max 3 dni od 

przesłania dokumentów.   

 

§ 5  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

1. Komisja składa się z 2 osób reprezentowanych przez Organizatora Konkursu.  

2. W przypadku uzyskania równego wyniku między szkołami osobą rozstrzygającą będzie 

Ambasador Projektu.  

3. Komisja otrzymuje wszystkie zgłoszenia, dokonuje oceny według ustalonych kryteriów i tworzy 

listę rankingową (odrębną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych). 

Każda z 2 osób oceniających przyznaje swoją punktację zgodnie z kryteriami. Następnie  

z wszystkich trzech ocen wyliczana jest średnia ocena, która decyduje o miejscu na liście 

rankingowej. 

A. Kryteria formalne: prawidłowo wypełniony formularz, załączniki potwierdzające realizację 

inicjatywy np. zdjęcia; zgłoszenie w terminie.  

Dokumentacja złożona przez daną szkołę po tym terminie będzie uwzględniona, natomiast 

Organizator przypisze jej 1 punkt ujemny.   

 

B. Kryteria merytoryczne:  

Ocena działania obligatoryjnego: 

mailto:biuro@swbf.org.pl
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a) opis działania aktywizującego nr 1 (opis całości działania: pomysł na temat przewodni debaty; 

cele; grupa do której kierujemy działanie; opis rezultatów/sukcesów, skala przedsięwzięcia – 

ile osób wzięło udział bezpośredni i pośredni; opis wpływu - co osiągniemy dzięki realizacji 

takiej inicjatywy):  

- max 6 punktów (od 1 do 6) 

 

b) opis działania aktywizującego nr 2 (opis całości działania: temat przewodni; cele; grupa do 

której kierujemy działanie; opis rezultatów/sukcesów; skala przedsięwzięcia – ile osób wzięło 

udział bezpośredni i pośredni, opis wpływu - co osiągniemy dzięki realizacji takiej inicjatywy):  

- max 6 punktów (od 1 do 6) 

 

c) zaangażowanie innych osób, instytucji spoza szkoły (np. rodzic, radna gminna_radny gminny, 

radna miejska_radny miejski, radna osiedlowa_radny osiedlowy, dziennikarka_dziennikarz, 

przedstawicielka_przedstawiciel firmy; pracowniczka_pracownik Urzędu Gminy, 

pracowniczka_pracownik Starostwa, przedstawicielka_przedstawiciel organizacji 

pozarządowej; jednostka gminna np. ośrodek pomocy społecznej; Biblioteka, Ośrodek 

Kultury)  

- 1 pkt. za jedną osobę/instytucję 

 

d) temat debaty i linia argumentacyjna (dwóch stron)   

- max liczba punktów 4 (od 1 do 4) 

 

e) jakość merytoryczna kodeksu z postulatami antysmogowymi i proklimatycznymi, który 

zostanie przekazany organowi prowadzącemu (postulaty muszą być spójne i realne, 

odniesione do społeczności szkoły, gminy, powiatu czy województwa) - minimalna liczba 

postulatów / tez - 6,  

- max liczba punktów 4 (od 1 do 4) 

 

f) sposób prezentacji kodeksu   

postulaty spisane w pliku .doc, docs. lub PDF; 

sposób prezentacji: w formie rysunku, komiksu, piosenki, opowiadania czy innej formie 

artystycznej 

- max liczba punktów 3 (od 1 do 3) 
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Karta oceny działań aktywizujących (obligatoryjnych) ujmująca poszczególne kryteria: 

Nazwa działania 

aktywizującego 

/kryterium 

 

opis 

działania  

 

- max 6 

punktów  

 

zaangażowanie 

innych osób, 

instytucji spoza 

szkoły 

  

- 1 pkt. za jedną 

osobę/instytucję 

 

temat 

debaty   

 

- max 

liczba 

punktów 

3  

 

kodeks  

z postulatami  

 

- max liczba 

punktów 4 

 

sposób 

prezentacji 

kodeksu   

 

- max 3 punkty   

Zorganizowanie  

i przeprowadzenie 

debaty  

 szkole poświęconej 

problemowi smogu  

i / lub zmianie klimatu 

połączonej z 

konsultacjami polityk 

publicznych. 

   Nie dotyczy  

Stworzenie kodeksu  

z postulatami 

antysmogowymi  

i proklimatycznymi, 

który zostanie 

przekazany organowi 

prowadzącemu. 

  Nie 

dotyczy 

  

 

C. Ocena działania dodatkowego z listy lub ocena propozycji działania wskazanej przez Szkołę: 

a) pomysł na działanie: max liczba punktów 3  

b) opis działania aktywizującego  (opis całości działania: temat przewodni; cele; grupa do której 

kierujemy działanie; opis rezultatów/sukcesów; skala przedsięwzięcia – ile osób wzięło udział 

bezpośredni i pośredni; opis wpływu - co osiągniemy dzięki realizacji takiej inicjatywy):  

- max 6 punktów (od 1 do 6) 

c) zaangażowanie innych osób, instytucji spoza szkoły (np. rodzic, radna gminna_radny gminny, 

radna miejska_radny miejski, radna osiedlowa_radny osiedlowy, dziennikarka_dziennikarz, 

przedstawicielka_przedstawiciel firmy; pracowniczka_pracownik Urzędu Gminy, 

pracowniczka_pracownik Starostwa, przedstawicielka_przedstawiciel organizacji 

pozarządowej; jednostka gminna np. ośrodek pomocy społecznej; Biblioteka, Ośrodek Kultury). 

- 1 pkt. za jedną osobę/instytucję 
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Karta oceny działań aktywizujących (dodatkowych) ujmująca poszczególne kryteria: 

Nazwa działania 

aktywizującego 

/kryterium 

 

pomysł na 

działanie 

 

- max 3 punktów 

 

opis działania 

aktywizującego 

 

- max 6 punktów 

zaangażowanie innych osób, 

instytucji spoza szkoły 

 

- 1 pkt. za jedną 

osobę/instytucję 

 

 

 

   

    

 

 

4. Wyniki oceny zostaną przekazane Szkołom drogą elektroniczną. 

5. Lista rankingowa i lista szczegółowa działań aktywizujących zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.swbf.org.pl  

6. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

7. W ramach projektu „Aktywna Szkoła (…)” Organizator konkurs zaplanował następujące nagrody 

dla najlepszych reprezentacji szkolnych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zostaną 

przyznane odrębne nagrody za I, II, III miejsce.   

 

▪ I miejsce – wycieczka do miejsca, w którym zwycięska szkoła podstawowa i szkoła 

ponadpodstawowa zobaczy działania człowieka przyczyniające się do zmian klimatu oraz 

podjęte działania proklimatyczne. Chcielibyśmy, aby miejscem wycieczki był Konin i jego 

okolice. Po dojeździe do Konina do grupy dołączyłby przewodnik i wycieczka udałaby się 

najpierw w rejon Konina, gdzie uczennice_uczniowie zobaczyliby na własne oczy 

pozostałości po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Następnie udaliby się do Zespołu 

Elektrowni Pątnów Adamów SA Konin, gdzie poznaliby przykłady zagospodarowania 

terenów pokopalnianych przyjaznych środowisku (farmy fotowoltaiczne) oraz 

transformację konińskich elektrowni (odejście od spalania węgla brunatnego). 

W budżecie nagrody mieszczą się koszty autokaru (droga tam/powrót) dla 40 

uczennic_uczniów + 2 opiekunki_opiekunów; usługa przewodnika i zakup biletów. 

Szczegóły Szkoła otrzyma od Koordynatora Projektu.  

Nagroda o wartości 5000,00 zł  

 

http://www.swbf.org.pl/
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▪ II miejsce – jednodniowe warsztaty w poznańskiej placówce naukowej poświęcone 

tematowi smogu lub zmiany klimatu 

Nagroda o wartości 2500,00 zł 

 

▪ III miejsce – zakup książek lub gier planszowych o tematyce ekologicznej dla szkolnej 

biblioteki 

Nagroda o wartości 1000,00 zł 

 

§ 6  KONTAKT DO ORGANIZATORA   

1. W sprawach dotyczących konkursu można kontaktować się 

a) od poniedziałku i piątku mailowo: biuro@swbf.org.pl  

b) telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 13:00, 798 054 999.  

mailto:biuro@swbf.org.pl

