
 
REGULAMIN  VIII  EDYCJI  KONKURSU – ZBIÓRKA MAKULATURY 

W  PRZEDSZKOLACH,  SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH,  GIMNAZJACH  I  SZKOŁACH   
PONADGIMNAZJALNYCH  Z  TERENU  WOJEWÓDZTWA  MAZOWIECKIEGO 

 
 

1. Zbiórka makulatury prowadzona będzie przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły 
ponadgimnazjalne z terenu Województwa Mazowieckiego i nastąpi w terminie od 1 grudnia 2011 roku do 31 marca 
2012 roku. 
 

2. Przekazywanie makulatury do punktów jej zbiórki odbędzie się w terminie od 1 grudnia 2011 roku do 31 marca 
2012 roku.  

 

3. Makulaturę zebraną w czasie trwania Konkursu należy przekazywać we własnym zakresie do podmiotów 
zajmujących się zbiórką makulatury, a jej ilość potwierdzić na druku: Raport z przebiegu zbiórki oraz 
potwierdzenie ilości przekazanej makulatury, stanowiącym załącznik do Regulaminu.  
 

4. Potwierdzenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku, na adres: 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Departament Środowiska,  
ul. ks. J. Kłopotowskiego 5,  
03-718 Warszawa 

 

5. O zakwalifikowaniu Raportu do Konkursu decyduje data wpłynięcia wypełnionego druku do siedziby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i dokładne wypełnienie wszystkich wskazanych pól. 
 

6. W przypadku zespołów szkół należy przesłać potwierdzenia ilości zebranej makulatury oddzielnie dla każdej 
placówki wchodzącej w skład danego zespołu. 
 

7. Podsumowanie i zakończenie Konkursu odbędzie się  do końca czerwca 2012 r. 
 

8. Laureaci zostaną wyłonieni spośród placówek w następujących kategoriach: 

1)  przedszkola, bez względu na ilość dzieci uczęszczających do przedszkola; 
2)  szkoły podstawowe z liczbą uczniów w następujących przedziałach: 

a) do 100 uczniów, 
b) od 101 do 400 uczniów, 
c) powyżej 400 uczniów; 

3)  gimnazja z liczbą uczniów w następujących przedziałach: 
a) do 200 uczniów,  
b) od 201 do 400 uczniów,  
c) powyżej 400 uczniów; 

4) szkoły ponadgimnazjalne, bez względu na ilość uczniów w szkole. 
 

9. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, zastosowane zostaną następujące kryteria, dla których przypisano 
odpowiednio wagi punktowe wg wzorów: 

 

1) powszechność udziału uczniów danej placówki w konkursie: 
powszechność w danej szkole  x  max ilość punktów za powszechność 

powszechność maksymalna 
 

gdzie: maksymalna ilość punktów za powszechność udziału w konkursie = 50 punktów, 
powszechność w danej szkole = procentowy udział uczniów biorących udział w zbiórce w stosunku do 
ilości uczniów w danej szkole, 
powszechność maksymalna w danej kategorii (%); 

 

2) największa ilość zebranej makulatury w danej kategorii: 
 

ilość makulatury zebrana w szkole  x max ilość punktów za największą ilość zebranej makulatury 
największa ilość zebranej makulatury w danej kategorii 

 

gdzie: maksymalna ilość punktów za największą ilość zebranej makulatury = 20 pkt., 
ilość makulatury zebrana w szkole, 
największa ilość makulatury zebrana w danej kategorii; 

 

3) największa ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia; 
 

 
 

 

gdzie: maksymalna ilość pkt. za największą ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia = 30 pkt.,  
ilość makulatury zebrana w szkole w przeliczeniu na ucznia = ilość zebranej makulatury / liczba uczniów 
biorących udział w konkursie, 
największa ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia, w danej kategorii; 

10. Regulamin Konkursu i druk Raportu z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenie ilości przekazanej makulatury będzie 
dostępny w urzędzie gminy/miasta, w starostwie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie (www.mazovia.pl/konkursy/ekokonkursy). 
 

11. Każda placówka może przysłać kilka kolejnych potwierdzeń ilości przekazanej makulatury w czasie trwania 
Konkursu. 
 

12. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. 

 

ilość makulatury w przeliczeniu na ucznia x max ilość pkt. za największą ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia 
największa ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia w danej kategorii 

 


