
 
 

 

 

Wyciąg z protokołu 

Z posiedzenia komisji w dniu 4.06.2018r. 

Oceniającej prace konkursowe zgłoszone przez punkty przedszkolne oraz szkoły podstawowe w ramach ogólnopolskiego 

projektu aktywnej kampanii edukacyjnej 

pn. „Pomagamy z Natury” 

 

 

 

 

Organizator 

Roztoczański Park Narodowy 

 

Patronat honorowy 

Kuratorium Oświaty w Lublinie 

 

 

Organizacja konkursu dofinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Projekty konkursowe zgłoszono w dwóch kategoriach wiekowych: 

 I kategoria wiekowa – reprezentacja dzieci z punktów przedszkolnych, 

 II kategoria wiekowa  - reprezentacja dzieci z ze szkół podstawowych. 

Do projektu przystąpiły 24 placówki edukacyjne, w tym 14 punktów przedszkolnych i 10 szkół 

podstawowych. Wykaz reprezentacji biorących udział w w/w projekcie stanowi zał. 1 A(1); 1 A(2). 

Na konkurs wpłynęły 23 projekty konkursowe wykonane przez 531 osób: 

 I kategoria wiekowa – 13 inscenizacji artystycznych (teatralno – muzycznych) – 312 osób (291 

uczniów/23 opiekunów) 

 II kategoria wiekowa – 10 reportaży – 220 osób (206 uczniów/14 opiekunów) 

Komisja konkursowa w składzie: 

Przewodniczący komisji: 

 Elżbieta Hałasa – asystent w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na Wydziale 

Sztuk Nowych Mediów, członek ZPAP, 

Członek komisji: 

 Urszula Bartoszek – doradca merytoryczny, nauczyciel geografii i przyrody w ZS w Suścu. 

oceniła projekty konkursowe wg przyjętych kryteriów zawartych w regulaminie konkursu (w załączeniu). 

Po wnikliwej ocenie wszystkich prezentowanych projektów konkursowych komisja zdecydowała przyznać 

nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureatów projektów konkursowych 

w poszczególnych kategoriach wiekowych zestawiono w zał. 1C (1); 1C(2). 

Nagrody zostały zakupione i sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

Dodatkowe nagrody zostały przekazane przez: Poleski Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Pieniński 

Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy i Drawieński Park Narodowy. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło 14 czerwca 2018 r. w Roztoczańskim Centrum Naukowo 

– Edukacyjnym, Biały Słup 16, 22-470 Zwierzyniec. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

/podpisy na oryginale/ 

 

 

 


