
REGULAMIN   II   EDYCJI   KONKURSU  –  ZBIÓRKA  MAKULATURY 

 

1. Zbiórka makulatury odb�dzie si� w terminie od grudnia 2005 r. do 31 marca 2006 r.,  

w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  

z  terenu Województwa Mazowieckiego. 

2. Makulatur� zebran� w czasie trwania konkursu nale�y przekazywa� do podmiotów 

zajmuj�cych si� zbiórk� makulatury, a jej ilo�� potwierdzi� na zał�czonym druku Raport 

 z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenie ilo�ci przekazanej makulatury.  

3. Potwierdzenia nale�y przesyła� do dnia 10 kwietnia 2006 roku, decyduje data wpłyni�cia 

wypełnionego druku do siedziby Urz�du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

4. W przypadku zespołów szkół nale�y przesyła� potwierdzenia ilo�ci zebranej makulatury 

oddzielnie dla ka�dej placówki wchodz�cej w skład danego zespołu. 

5. Szkoły b�d� prowadziły imienne listy uczniów bior�cych udział w konkursie, na których to 

ka�dy z uczestników własnor�cznym podpisem potwierdzi ilo�� przyniesionej makulatury. 

Listy te nale�y przechowywa� w szkole do czasu wyłonienia laureatów konkursu. Zwyci�zcy 

zostan� poproszeni o przedło�enie ich do weryfikacji przed ostatecznym ogłoszeniem 

wyników konkursu. 

6. Podsumowanie i zako�czenie konkursu odb�dzie si� w dniu w czerwcu 2006 r. 

7. Laureaci zostan� wyłonieni spo�ród placówek w nast�puj�cych kategoriach: 

a)  przedszkola, bez wzgl�du na wielko�� przedszkola, 

b)  szkoły podstawowe z liczb� uczniów w nast�puj�cych przedziałach: 

− do 100, 

− od 101 do 400, 

− powy�ej 400; 

c)  gimnazja z liczb� uczniów w nast�puj�cych przedziałach: 

− do 200, 

− od 201 do 400,  

− powy�ej 400; 

d) szkoły ponadgimnazjalne, bez wzgl�du na ilo�� uczniów w szkole, 

8. W celu wyłonienia zwyci�zców konkursu, Departament proponuje nast�puj�ce kryteria, 

przypisuj�c im odpowiednio wagi punktowe wg wzorów: 

a)    powszechno�� udziału uczniów danej placówki w konkursie: 

 
powszechno�� w danej szkole  x  max. ilo�� punktów za powszechno�� 

powszechno�� maksymalna 

 



gdzie: maksymalna ilo�� punktów za powszechno�� udziału w konkursie = 50 punktów, 

powszechno�� w danej szkole = procentowy udział uczniów bior�cych udział w 

zbiórce w stosunku do ilo�ci uczniów w danej szkole, 

powszechno�� maksymalna w danej kategorii; 

 
b) najwi�ksza ilo�� zebranej makulatury w danej kategorii: 

 
ilo�� makulatury zebrana w szkole  x max. ilo�� punktów za najwi�ksz� ilo�� zebranej makulatury 

najwi�ksza ilo�� zebranej makulatury w danej kategorii 
 

gdzie: maksymalna ilo�� punktów za najwi�ksz� ilo�� zebranej makulatury = 20 punktów, 

ilo�� makulatury zebrana w szkole, 

najwi�ksza ilo�� makulatury zebrana w danej kategorii; 

 
c)   najwi�ksza ilo�� zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia; 

 

 
 

 

gdzie: maksymalna ilo�� pkt. za najwi�ksz� ilo�� zebranej makulatury w przeliczeniu na 

ucznia = 30 pkt.,  

ilo�� makulatury zebrana w szkole w przeliczeniu na ucznia = ilo�� zebranej 

makulatury / liczba uczniów bior�cych udział w konkursie, 

najwi�ksza ilo�� zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia, w danej kategorii; 

9. Regulamin konkursu oraz druk potwierdzenia ilo�ci zebranej makulatury b�dzie dost�pny  

w urz�dzie gminy / miasta, w starostwie oraz na stronie internetowej Urz�du 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  www.mazovia.pl 

10. Jedna szkoła mo�e przysła� kilka kolejnych potwierdze� ilo�ci przekazanej makulatury  

w czasie trwania konkursu. 

 

 

ilo�� makulatury w przeliczeniu na ucznia x max. ilo�� pkt. za najwi�ksz� ilo�� zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia
najwi�ksza ilo�� zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia w danej kategorii 


