
 

Załącznik nr 1 do Ogólnego Regulaminu konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” – edycja 2022 

 

Warunki szczegółowe konkursu 

„Szanuj energię, chroń klimat” - edycja 2022 

„Przybij piątkę...” 

 

12 edycja kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” nosi nazwę „Piątka dla ekologii w Bielsku-Białej” 
i opiera się na 5-ciu zagadnieniach związanych z ekologią: energia i powietrze, woda, przyroda, odpady 
i elektromobilność. Konkurs ekologiczny „Szanuj energię, chroń klimat” organizowany przez Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej (Wydział Ochrony Środowiska i Energii) we współpracy z partnerami merytorycznymi bazuje 
właśnie na  tych tematach. 
Kategorie wiekowe konkursu: 

A      Przedszkola – temat: energia i powietrze 

B1    Szkoły podstawowe klasy 1-3 - temat: woda 

B2    Szkoły podstawowe klasy 4-6 - temat: przyroda 

B3    Szkoły podstawowe klasy 7-8 - temat: odpady 

C      Szkoły ponadpodstawowe - temat: elektromobilność 

Ideą 12-tej edycji konkursu są działania proekologiczne uczestniczących w konkursie placówek 
oświatowych, skutkujące realizacją różnorodnych zadań w ciągu pięciu miesięcy trwania konkursu. 
Uczestnicy wszystkich kategorii mogą wykonać dowolną liczbę z 5-ciu zadań do realizacji. Do zaliczenia 
udziału w konkursie wystarczy wykonanie minimum 2, przy czym zadanie V (wykonanie pracy konkursowej) 
jest obowiązkowe. Wykonanie wszystkich pięciu zadań oznacza pełny udział w konkursie i następuje tzw. 
przybicie symbolicznej „piątki” (otwartej dłoni) ekologii w Bielsku-Białej, czyli wykonanie gestu zadowolenia 
z osiągnięcia celu, jakim jest podniesienie świadomości ekologicznej i jakości środowiska naturalnego 
w naszym mieście. Co miesiąc, na profilu https://www.facebook.com/MiastoDobrejEnergii oraz stronie 
www.miastodobrejenergii.pl, będą publikowane relacje z konkursowych działań uczestniczących placówek 
w celu stworzenia społeczności zintegrowanej wokół wspólnej idei dbałości o środowisko Bielska-Białej oraz 
zwiększenia zasięgu tych działań. 

Komisje konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora i partnerów poszczególnych kategorii 
ocenią prace i wyłonią zwycięzców. Nagrodzone zostaną 3 miejsca z możliwością przyznania wyróżnień. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oraz nagrody wręczone na uroczystym finale 12 edycji konkursu 
w czerwcu 2022 roku.  

Przed przystąpieniem do konkursu placówka zgłasza chęć udziału poprzez elektroniczny formularz 
kontaktowy, dostępny na stronie konkursu  www.przybijpiatke.bielsko-biala.pl.  

● Nauczyciel-koordynator konkursu w swojej placówce deklaruje wybór kategorii konkursowych oraz 
liczbę zadań, do których placówka chce przystąpić.  

● Szkoła podstawowa może posiadać jednego, dwóch lub trzech koordynatorów (maksymalnie jeden 
dla każdej kategorii konkursowej). Dopuszczalne jest koordynowanie wszystkich kategorii przez 
jednego nauczyciela.  

● Jeśli szkoła podstawowa chce wziąć udział w więcej niż jednej kategorii wiekowej, wypełnia osobny 
formularz dla każdej z nich. 

W formularzu zawarte jest także oświadczenie placówki oświatowej, iż posiada zgody rodziców na 
publikację wizerunku swoich dzieci oraz ich prac w mediach internetowych w celu promowania placówki. 
Pytania oraz wątpliwości dotyczące konkursu należy kierować do koordynatora konkursu na adres: 
koordynator@um.bielsko-biala.pl. 

Czas trwania konkursu: 12.01 – 31.05.2022 r. 
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Kategorie konkursowe: 

 

A  PRZEDSZKOLA 
 

Tytuł: „Przybij piątkę Czerwonemu Kapturkowi” 

Partner: PK Therma Sp z o.o. 
 
Udział przedszkola w konkursie oznacza realizację dwóch z pięciu zadań, przy czym zadanie V jest 
obowiązkowe. Przedszkola, które wykonają wszystkie pięć zadań tzn. „przybiją piątkę” Czerwonemu 
Kapturkowi, otrzymają upominek od partnera kategorii oraz certyfikat kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” 
- PRZEDSZKOLE Z DOBRĄ ENERGIĄ. 
 
Zadania konkursowe:  
W danym miesiącu należy zrealizować jedno zadanie z tym, że zadania II, III oraz IV można zamienić 
w kolejności. Materiały dot. wykonanego zadania można przesłać bezpośrednio na adres e-mail: 
energia.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl  dedykowany tej kategorii konkursowej. Pliki o dużych rozmiarach 
(powyżej 10MB) można umieszczać na stronie konkursu:  https://przybijpiatke.bielsko-biala.pl/ (nazwa pliku 
musi zawierać nazwę placówki oraz nazwę zadania realizowanego w danym miesiącu, np. nazwa pliku dla 
Przedszkola nr 1:  „P1_promocja” ). 

I styczeń: PROMOCJA 
Zadanie polega na poinformowaniu jak największej liczby osób o tym, że przedszkole bierze udział 
w konkursie „Szanuj energię, chroń klimat”. Może to być post na Facebooku, artykuł na stronie internetowej, 
na tablicy informacyjnej lub w gazetce przedszkolnej. 

Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania  na swoim profilu 
Facebook lub/i stronie www placówki, a następnie przesyła link na adres: 
energia.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl do dnia 28.01.2022 r. 
(temat e-maila: Przedszkole nr …  promocja). 
 
II luty: NAUCZYCIEL 
„Wiosna, lato, jesień, zima - rok z dobrą energią w przedszkolu” 
Pod okiem nauczyciela przedszkolaki wykonują plakaty na temat: oszczędzania energii, odnawialnych źródeł 
energii lub ciepła systemowego. Parametry plakatu: format A3, orientacja pozioma, praca indywidualna lub 
zespołowa (max 3 osoby). Zwycięskie prace posłużą do zaprojektowania ekologicznego kalendarza na rok 
2023. 

Nauczyciel koordynator wybiera najlepsze prace z placówki (max 10) i przekazuje je w formie papierowej wraz 
z kartami zgłoszeniowymi do konkursu (Załącznik 2a do Regulaminu konkursu) i formularzem zbiorczym prac  
(Załącznik 3) do dnia 28.02.2022 r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii - Zespół ds. energii na adres: 

   Wydział Ochrony Środowiska i Energii             
   Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 
   Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 510, V piętro 
   Konkurs „Szanuj energię, chroń klimat” 

III marzec: EDUKATOR 
Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach tematycznie związanych z energią,  przeprowadzonych przez  
edukatora we wcześniej uzgodnionej formie: wizyty osobistej lub on-line: 

✔ PK THERMA (kontakt: Agnieszka Burda tel. 600 242 861, e-mail: aburda@therma.bielsko.pl) 

✔ lub innego zaproszonego gościa (rodzic, specjalista). 

Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swoim profilu 
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Facebook lub/i stronie www placówki. Następnie przesyła link na adres: energia.przybijpiatke@um.bielsko-
biala.pl do dnia 28.03.2022 r. 
(temat e-maila: Przedszkole nr …  edukator). 

IV kwiecień: WYCIECZKA 
Przedszkolaki uczestniczą w wycieczce ekologicznej związanej z energią elektryczną, cieplną, słoneczną itp., 
zorganizowanej przez nauczyciela/rodzica/eksperta. 

Przedszkole publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swoim profilu 
Facebook lub/i stronie internetowej placówki, a następnie przesyła link na adres: 
energia.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl do dnia 28.04.2022 r.  
(temat e-maila: Przedszkole nr … wycieczka). 
 
V maj: PRACA KONKURSOWA 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez przedszkolaki „energetycznej” piosenki, związanej z tematyką 
energii, opracowanej przez nauczyciela. Pracę konkursową w postaci filmu (plik .mp4) prezentującego ww. 
piosenkę w wykonaniu  przedszkolaków należy przesłać w wersji elektronicznej. 
Przedszkole może zgłosić tylko 1 pracę konkursową. 

Przedszkole przesyła pracę konkursową na adres:  energia.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl 
 w terminie do dnia 31.05.2022 r. 
 (temat e-maila: Przedszkole nr … praca konkursowa). 
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B1  Szkoła Podstawowa klasy 1-3 
 

„Przybij piątkę Detektywowi Kropelce” 

Partner: AQUA Bielsko-Biała S.A. 

Udział szkoły w konkursie oznacza realizację dwóch z pięciu zadań, przy czym zadanie V jest obowiązkowe. 
Szkoły, które wykonają wszystkie pięć zadań tzn. „przybiją piątkę” Detektywowi Kropelce, otrzymają 
upominek od partnera kategorii oraz certyfikat kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” - SZKOŁA Z DOBRĄ 
ENERGIĄ. 

Zadania konkursowe:  
W danym miesiącu należy zrealizować jedno zadanie z tym, że zadania II, III oraz IV można zamienić 
w kolejności). Materiały dot. wykonanego zadania można przesłać bezpośrednio na adres e-mail: 
woda.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl  dedykowany tej kategorii konkursowej.   
Pliki o dużych rozmiarach (powyżej 10MB) można umieszczać na stronie konkursu:                                   
www.przybijpiatke.bielsko-biala.pl (nazwa pliku musi zawierać nazwę/numer szkoły oraz nazwę zadania 
realizowanego w danym miesiącu, np. plik Szkoły Podstawowej nr 1dotyczący stycznia będzie miał nazwę:  
„SP1_1-3_promocja” ). 

I styczeń: PROMOCJA KONKURSU 
Zadanie polega na przygotowaniu gazetki tematycznej  dotyczącej konkursu „Szanuj energię chroń klimat” 
i umieszczeniu jej w widocznym miejscu dla uczniów (np. na korytarzu lub w szatni). Gazetka powinna 
zawierać informacje na temat przystąpienia szkoły do konkursu oraz tematyki poszanowania wody. 
W przypadku nauki zdalnej zamiast gazetki szkoła przygotowuje artykuł informacyjny na stronie internetowej 
szkoły lub profilu Facebook. 

Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swoim profilu Facebook 
lub/i stronie internetowej placówki, a następnie przesyła link na adres:  woda.przybijpiatke@um.bielsko-
biala.pl  do dnia  28.01.2022 r.  
(temat e-maila: SP nr… kl. 1-3 promocja). 

II luty: NAUCZYCIEL 
Zadanie polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela lekcji, lekcji otwartej, lekcji multimedialnej dotyczącej 
zagadnień poszanowania wody, na bazie materiałów edukacyjnych AQUA Bielsko-Biała S.A. 
(https://www.aqua.com.pl/edukacja). 

Szkoła publikuje post, zdjęcia z opisem lekcji lub prezentację dokumentującą wykonanie zadania na swoim 
profilu Facebook lub/i stronie internetowej placówki, a następnie przesyła link na adres: 
woda.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl do dnia 28.02.2022 r.   
(temat e-maila: SP nr … kl.1-3 lekcja woda). 

III marzec: EDUKATOR 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w zajęciach tematycznych dotyczących roli/znaczenie wody 
w przyrodzie i życiu człowieka, przeprowadzonych przez edukatora AQUA (kontakt: Renata Bednarska tel. 
33/8280276) lub z  innym zaproszonym gościem (rodzic, specjalista) we wcześniej uzgodnionej formie: wizyty 
osobistej lub on-line. 

Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swoim profilu Facebook 
lub/i stronie internetowej placówki, a następnie przesyła link na adres: woda.przybijpiatke@um.bielsko-
biala.pl  do dnia 28.03.2022 r.  
(temat e-maila: SP nr … kl.1-3  edukator). 
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IV kwiecień: WYCIECZKA 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w ekologicznej wycieczce związanej z wodą, zorganizowanej przez 
nauczyciela/rodzica/eksperta. Może to być wycieczka nad rzekę, akwen wodny, wyjście nad Zaporę 
w Wapienicy, akcja sprzątania rzeki, itp. Celem wycieczki powinno być uwrażliwienie dzieci na aspekt 
poszanowania wody, picia wody prosto z kranu tzw. kranówki oraz uświadomienie im jak ważna jest woda dla 
człowieka i przyrody. 

Szkoła publikuje fotorelacje, filmik, lub prezentację dokumentującą wykonanie zadania na  swoim profilu 
Facebook lub/i www placówki, a następnie przesyła link na adres: woda.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl   
do dnia 28.04.2022 r. 
(temat e-maila: SP nr ... kl. 1-3 wycieczka). 

V maj: PRACA KONKURSOWA 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie komiksu pt.: „Przygody kropelki wody”.  
Parametry pracy: forma płaska, technika dowolna, min. 4 strony formatu A4, orientacja pionowa lub pozioma, 
wykonana indywidualnie i samodzielnie przez ucznia. Uczeń może zgłosić 1 pracę, a szkoła może przesłać 
dowolną liczbę prac konkursowych. 

Szkoła przekazuje prace konkursowe w formie papierowej wraz z kartami zgłoszeniowymi do konkursu 
(Załącznik 2a do Regulaminu konkursu) i formularzem zbiorczym prac (Załącznik 3) do dnia 31.05.2022 r. do 
Wydziału Ochrony Środowiska i Energii - Zespół ds. energii  
na adres: 

  Wydział Ochrony Środowiska i Energii             
  Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 
 Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 510, V piętro 
 Konkurs „Szanuj energię, chroń klimat” 
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 B2  Szkoła Podstawowa klasy 4-6  

„Przybij piątkę Rysiowi Krzysiowi” 

Partnerzy: Leroy Merlin Bielsko-Biała, FloJaMo, Nadleśnictwo Bielsko 

 
 
 
 

 

Udział szkoły w konkursie oznacza realizację dwóch z pięciu zadań, przy czym zadanie V jest obowiązkowe. 
Szkoły, które wykonają wszystkie pięć zadań tzn. „przybiją piątkę” Rysiowi Krzysiowi, otrzymają upominek od 
partnera kategorii oraz certyfikat kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” - SZKOŁA Z DOBRĄ ENERGIĄ. 
 
Zadania konkursowe:  
W danym miesiącu należy zrealizować jedno zadanie, z tym że zadania II, III oraz IV można zamienić 
w kolejności). Materiały dot. wykonanego zadania można przesłać bezpośrednio na adres e-mail: 
przyroda.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl dedykowany tej kategorii konkursowej.  Pliki o dużych 
rozmiarach (powyżej 10MB) można umieszczać na stronie konkursu: www.przybijpiatke.bielsko-biala.pl 
(nazwa pliku musi zawierać nazwę/numer szkoły oraz nazwę zadania realizowanego w danym miesiącu, np. 
plik Szkoły Podstawowej nr 1 dotyczący stycznia będzie miał nazwę:  „SP1_4-6_promocja” ). 

I styczeń: PROMOCJA 
Zadanie polega na poinformowaniu jak największej liczby osób, o tym, że szkoła bierze udział w konkursie 
„Szanuj energię, chroń klimat”. Może to być post na szkolnym profilu Facebook, artykuł na stronie 
internetowej szkoły itp.  

Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swoim profilu Facebook 
lub/i stronie internetowej placówki, a następnie przesyła link na adres: przyroda.przybijpiatke@um.bielsko-
biala.pl do dnia 28.01.2022 r. 
(temat e-maila: SP nr … kl.4-6 promocja). 

II luty: NAUCZYCIEL 
Zadanie polega na udziale uczniów w zajęciach lekcyjnych (min. dwie lekcje), dotyczących zagadnień ochrony 
przyrody, przeprowadzonych przez nauczyciela. 
Nauczyciel może skorzystać z materiałów edukacyjnych partnerów kategorii: 

✔ NADLEŚNICTWO BIELSKO: edukacja https://bielsko.katowice.lasy.gov.pl/edukacja) lub z projektu 
Ekoeksperymentarium https://bielsko.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-
/asset_publisher/1M8a/content/ekoeksperymentarium 

✔  LEROY MERLIN Bielsko-Biała (https://media.leroymerlin.pl/csr/dzieciaki-sadzeniaki).  

Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentację dokumentującą wykonanie zadania na swoim profilu Facebook 
lub/i stronie internetowej placówki. Następnie przesyła link na adres: przyroda.przybijpiatke@um.bielsko-
biala.pl  do dnia 28.02.2022 r. 
(temat e-maila: SP nr … kl. 4-6 lekcja ekologiczna). 

III marzec: EDUKATOR 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w zajęciach warsztatowych przeprowadzonych przez dowolnego 
edukatora (można skorzystać ze wszystkich lub z wybranej propozycji) we wcześniej uzgodnionej formie 
(wizyta osobista lub on-line): 
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✔ firma FLOJAMO: „Coś z niczego” – warsztaty manualno-techniczne dotyczące wykonania 
przedmiotu użytkowego z materiałów recyklingowych, kontakt: Janusz Florysiak, tel. 603 370 855, 
e-mail: janusz.florysiak@flojamo.com, 

✔ LEROY MERLIN Bielsko-Biała: „Las w słoiku” – warsztaty instruktażowe dotyczące nasadzeń roślin 
w szklanym pojemniku, kontakt: Dorota Angielczyk, tel. 609 496 796, e-mail: 
dangielczyk@leroymerlin.pl, 

✔ NADLEŚNICTWO BIELSKO: zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, kontakt: Irena Polok,                  
tel. 33 818 31 69, e-mail: irena.polok@katowice.lasy.gov.pl ,   

✔ inny zaproszony gość (rodzic, specjalista). 
 
Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swoim profilu Facebook 
lub/i stronie internetowej placówki. Następnie przesyła link na adres: przyroda.przybijpiatke@um.bielsko-
biala.pl  do dnia 28.03.2022 r. 
(temat emaila: SP nr … kl. 4-6  edukator). 

IV kwiecień: WYCIECZKA 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w ekologicznej wycieczce przyrodniczej zorganizowanej przez 
nauczyciela/rodzica/eksperta. Może to być udział w imprezie z okazji Dnia Ziemi  lub w innych zajęciach 
terenowych, których tematem przewodnim będzie szeroko pojęta ochrona przyrody. 

Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentujące wykonanie zadania na swoim profilu Facebook 
lub/i stronie internetowej placówki. Następnie przesyła link na adres: przyroda.przybijpiatke@um.bielsko-
biala.pl  do dnia 28.04.2022 r. 
(temat e-maila: SP nr … kl. 4-6 wycieczka). 

V maj: PRACA KONKURSOWA 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie makiety stanowiącej projekt nasadzeń roślin leśnych/ozdobnych na 
terenie szkoły (wybór miejsca dokonany z nauczycielem, a następnie uzgodniony z dyrekcją) 
z wykorzystaniem elementów małej architektury, przy użyciu materiałów recyklingowych. Praca 
indywidualna lub zbiorowa (zespół max 2-5 uczniów), technika dowolna.   
Do konkursu należy zgłosić prace w formie 4 zdjęć makiety (plik .jpg) oraz krótkiego opisu jej walorów 
i funkcjonalności. Uczeń/zespół może zgłosić 1 pracę, a szkoła  przesłać dowolną liczbę prac konkursowych. 

Szkoła przesyła prace konkursowe na adres: przyroda.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl  lub poprzez stronę 
konkursu: www.przybijpiatke.bielsko-biala.pl wraz ze skanami kart zgłoszeniowych prac (załącznik 2a lub 2b) 
oraz formularza zbiorczego prac w terminie do dnia 31.05.2022 r. 
 (temat e-maila: SP nr … kl. 4-6 praca konkursowa); 
 
Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze projekty, których autorzy (uczniowie) zostaną nagrodzeni 
indywidualnie na uroczystym finale konkursu w czerwcu 2022 r, a w nagrodzonych szkołach we wrześniu 
2022 r. nastąpi realizacja tych projektów przy współudziale Partnerów kategorii, którzy dostarczą materiały 
i wiedzę niezbędną do ich wykonania.  
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B3  Szkoła Podstawowa klasy 7-8 (wariant A) 

„Przybij piątkę Mrówce” 

Partnerzy: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała 

Udział szkoły w konkursie oznacza realizację dwóch z pięciu zadań, przy czym zadanie 
V jest obowiązkowe. Szkoły, które wykonają wszystkie pięć zadań tzn. „przybiją 
piątkę” Mrówce, otrzymają upominek od partnera kategorii  oraz certyfikat kampanii 
„Bielsko-Biała chroni klimat” - SZKOŁA Z DOBRĄ ENERGIĄ. 
 
Zadania konkursowe:  
W danym miesiącu należy zrealizować jedno zadanie, z tym że zadania II, III oraz IV można zamienić 
w kolejności). Materiały dot. wykonanego zadania można przesłać bezpośrednio na adres e-mail: 
odpady.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl   dedykowany tej kategorii konkursowej.   
Pliki o dużych rozmiarach (powyżej 10MB) można umieszczać na stronie konkursu:                                   
www.przybijpiatke.bielsko-biala.pl (nazwa pliku musi zawierać nazwę/numer szkoły oraz nazwę zadania 
realizowanego w danym miesiącu, np. plik Szkoły Podstawowej nr 1 dotyczący stycznia będzie miał nazwę:  
„SP1_7-8_promocja_wA” ). 

I styczeń: PROMOCJA  
Zadanie polega na nakręceniu przez uczniów krótkiego filmiku (max 2 minuty) informującego o tym, że szkoła 
przystąpiła do konkursu „Szanuj energię, chroń klimat”. W filmiku mogą pojawić się treści związane 
z segregacją odpadów  (np. jak wygląda recykling w Waszej szkole, jak przygotowujecie odpady do odbioru). 

Szkoła publikuje filmik na swoim profilu Facebook lub/i stronie internetowej placówki, a następnie przesyła 
link na adres: odpady.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl  do dnia 28.01.2022 r. 
(temat e-maila: SP nr … kl. 7-8 promocja wA). 

II luty: NAUCZYCIEL 
Zadanie polega na udziale uczniów w lekcji dotyczącej tematyki gospodarowania odpadami (segregacja, 
energia z odpadów itp), przeprowadzonej przez nauczyciela (może skorzystać z materiałów umieszczonych 
na stronie internetowej partnera kategorii ZGO: https://zgo.bielsko.pl/edukacja-ekologiczna.html lub na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://czystemiasto.bielsko-biala.pl/rodzaje-odpadow). 

Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentację dokumentującą wykonanie zadania na swoim profilu Facebook 
lub/i stronie internetowej placówki, a następnie przesyła link na adres: odpady.przybijpiatke@um.bielsko-
biala.pl  do dnia 28.02.2022 r. 
(temat e-maila: SP nr … kl. 7-8 lekcja odpady wA). 

III marzec: EDUKATOR 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w zajęciach warsztatowych, przeprowadzonych przez edukatora  
ZGO (kontakt: Katarzyna Olek, tel. 606 236 834, e-mail: kolek@zgo.bielsko.pl) lub z innym zaproszonym 
gościem (rodzic, specjalista) we wcześniej uzgodnionej formie: wizyty osobistej lub on-line. Tematyką 
przewodnią jest segregacja odpadów, sposoby zapobiegania ich powstawaniu oraz postępowania z nimi. 

Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentującą wykonanie zadania na swoim profilu Facebook 
lub/i stronie internetowej placówki, a następnie przesyła link na adres: odpady.przybijpiatke@um.bielsko-
biala.pl do dnia 28.03.2022 r. 
 (temat e-maila: SP nr … kl. 7-8 edukator wA). 

IV kwiecień: WYCIECZKA 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w ekologicznej wycieczce zorganizowanej przez 
nauczyciela/rodzica/eksperta. Może to być wycieczka na ścieżkę edukacyjną do ZGO lub taka, na której 
uczniowie posprzątają śmieci na danym terenie (wokół szkoły, w pobliskim parku, przy rzece, w lesie itp.).  

Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentację dokumentującą wykonanie zadania na swoim profilu Facebook 
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lub/i stronie internetowej placówki, a następnie przesyła link na adres: odpady.przybijpiatke@um.bielsko-
biala.pl  do dnia 28.04.2022 r. 
(temat e-maila: SP nr … kl. 7-8  wycieczka wA). 
 
V maj: PRACA KONKURSOWA 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu promującego energię z odpadów; parametry pracy: praca 
plastyczna płaska, dowolna technika, format A3, orientacja pionowa; praca wykonana indywidualnie przez 
ucznia. Uczeń może zgłosić tylko 1 pracę. Szkoła może przesłać dowolną liczbę prac konkursowych. 
W terminie do dnia 31.05.2022 r. szkoła przekazuje prace konkursowe wykonane w formie papierowej wraz 
z kartami zgłoszeniowymi do konkursu (Załącznik 2a do Regulaminu konkursu) i formularzem zbiorczym prac 
(Załącznik 3) do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii - Zespół ds. energii na adres: 

  Wydział Ochrony Środowiska i Energii             
  Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 
 Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 510, V piętro 
z dopiskiem:  Konkurs „Szanuj energię, chroń klimat” SP 7-8 wA 

 

 

B3  Szkoła Podstawowa klasy 7-8  (wariant B) 

„Przybij piątkę PreZeroHero” 

Partner: PreZero Bielsko-Biała S.A. 

Udział szkoły w konkursie oznacza realizację dwóch z pięciu zadań, przy czym 
zadanie V jest obowiązkowe. Szkoły, które wykonają wszystkie pięć zadań tzn. 
„przybiją piątkę” PreZeroHero, otrzymają upominek od partnera kategorii  oraz 
certyfikat kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” - SZKOŁA Z DOBRĄ ENERGIĄ. 

 
Zadania konkursowe:  
W danym miesiącu należy zrealizować jedno zadanie, z tym że zadania II, III oraz IV można zamienić 
w kolejności. Materiały dot. wykonanego zadania można przesłać bezpośrednio na adres e-mail:  
odpady.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl  dedykowany tej kategorii konkursowej.   
Pliki o dużych rozmiarach (powyżej 10MB) można umieszczać na stronie konkursu:                                   
www.przybijpiatke.bielsko-biala.pl (nazwa pliku musi zawierać nazwę/numer szkoły oraz nazwę zadania 
realizowanego w danym miesiącu, np. plik Szkoły Podstawowej nr 1 dotyczący stycznia będzie miał nazwę:  
„SP1_7-8_promocja_wB” ). 

I styczeń: PROMOCJA  
Zadanie polega na wykonaniu przez uczniów plakatu informującego o tym, że szkoła przystąpiła do konkursu 
„Szanuj energię, chroń klimat”. Plakat lub zdjęcie plakatu powinny zawierać treści związane z segregacją 
odpadów (np. ponownym wykorzystaniem odpadów w codziennym życiu). 

Szkoła publikuje plakat lub zdjęcie plakatu na swoim profilu Facebook lub/i stronie internetowej placówki, 
a następnie przesyła link na adres: odpady.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl  do dnia 28.01.2022 r. 
(temat e-maila: SP nr … kl. 7-8 promocja wB). 

II luty: NAUCZYCIEL 
Zadanie polega na udziale uczniów w lekcji dotyczącej tematyki minimalizacji wpływu odpadów na 
środowisko. Tematyką zajęć mogą być zagadnienia: 
- dobre ekologiczne praktyki na zakupach, 
- drugie życie odpadów poprzez ponowne użycie lub wykorzystanie potencjalnych odpadów,  
- minimalizacja negatywnego oddziaływania w kontekście dobrych praktyk.  
Nauczyciel otrzyma od PreZero materiały w formie prezentacji, które posłużą do przeprowadzenia lekcji.  

Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentację dokumentującą wykonanie zadania na swoim profilu Facebook 
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lub/i stronie internetowej placówki, a następnie przesyła link na adres: odpady.przybijpiatke@um.bielsko-
biala.pl do dnia 28.02.2022 r. 
(temat e-maila: SP nr … kl. 7-8 lekcja odpady wB). 

III marzec: EDUKATOR 
Zadanie polega na uczestnictwie uczniów w spotkaniu na terenie szkoły, gdzie uczniowie będą mogli 
odwiedzić mobilny Eko-punkt PreZero. W EKO-punkcie uczniowie będą mogli zobaczyć na żywo ekologiczną 
śmieciarkę, zapoznają się z najlepszymi praktykami związanymi ze świadomym konsumpcjonizmem, 
możliwym ponownym wykorzystaniem odpadów, prawidłowymi zasadami przygotowania odpadów do ich 
odbioru dla zwiększenia poziomu recyklingu. Spotkanie urozmaicą gry i zabawy tematyczne. Spotkania 
przeprowadzą edukatorzy PreZero i PreZeroHero. Koordynatorem spotkań na terenie szkół jest Magdalena 
Zabłocka tel: 600 470 225, e-mail: magdalena.zablocka@prezero.com .  

Szkoła publikuje post, zdjęcia lub prezentacje dokumentującą wykonanie zadania na swoim profilu Facebook 
lub/i stronie internetowej placówki, a następnie przesyła link na adres: odpady.przybijpiatke@um.bielsko-
biala.pl  do dnia 28.03.2022 r. 
 (temat e-maila: SP nr … kl. 7-8 edukator wB). 
 
IV kwiecień: WYCIECZKA 
Zadanie będzie polegało na sprzątaniu terenu, który wskażą uczniowie danej szkoły w ankiecie. Ankietę 
przygotuje PreZero Bielsko-Biała S.A. PreZero zapewni niezbędne środki dla realizacji tego zadania (worki, 
kontenery etc.). 

Szkoła publikuje post, zdjęcie inną formę prezentacji, dokumentującą wykonanie zadania na swoim profilu 
Facebook lub/i stronie internetowej placówki, a następnie przesyła link na adres: 
odpady.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl  do dnia 28.04.2022 r. 
(temat e-maila: SP nr … kl. 7-8  wycieczka wB). 
 
V maj: PRACA KONKURSOWA 
Zadaniem konkursowym jest przedstawienie najlepszych dobrych praktyk prezentujących możliwości 
ponownego wykorzystania odpadów poprzez danie im drugiego życia (np. bombki na choinkę z żarówek itp.) 
w formie filmu. Parametry filmu: czas trwania max 2 minuty, format pliku .mp4, praca wykonana 
indywidualnie przez ucznia. Uczeń może zgłosić 1 pracę konkursową, a szkoła może przesłać dowolną liczbę 
prac konkursowych. 

Szkoła przesyła prace konkursowe w terminie do dnia 31.05.2022 r. poprzez stronę konkursu:    
www.przybijpiatke.bielsko-biala.pl wraz ze skanami kart zgłoszeniowych prac (Załącznik 2a/2b do 
Regulaminu konkursu) oraz formularz zbiorczy prac (Załącznik 3). 
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C  Szkoły ponadpodstawowe  

„Przybij piątkę Dżulce” 

Partner: Kino Helios Bielsko-Biała 

Udział szkoły w konkursie oznacza realizację dwóch z pięciu zadań, przy czym zadanie V jest obowiązkowe. 
Szkoły, które wykonają wszystkie pięć zadań tzn. „przybiją piątkę” Dżulce otrzymają upominek 
od Organizatora konkursu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz certyfikat kampanii „Bielsko-Biała chroni 
klimat” - SZKOŁA Z DOBRĄ ENERGIĄ. 

Zadania konkursowe:  
Co miesiąc uczniowie uczestniczący w konkursie realizują krótki film, trwający max 1 minutę, (np. TIK TOK, 
Instagram) związany z zagadnieniem miesiąca. Mogą to być uczniowie działający w każdym miesiącu 
konkursowym lub włączający się do konkursu w dowolnym miesiącu. Prace konkursowe (zadanie V) mogą 
być wykonane przez dowolnych uczniów, tych, którzy uczestniczyli we wcześniejszych zadaniach 
konkursowych, bądź zrealizowali tylko zadanie V. Certyfikat i upominek za zrealizowanie 5-ciu zadań dotyczą 
placówki, a nie uczniów uczestniczących w konkursie. 
Filmy wykonane w ramach zadań I – IV będą oceniane przez partnera kategorii - Kino Helios, na bieżąco, po 
ich upublicznieniu, a najlepsze uhonorowane nagrodami dodatkowymi. Nagrody dodatkowe wraz 
z nagrodami głównymi zostaną wręczone na uroczystym finale konkursu, w czerwcu 2022 r. 

TEMATY filmów: 
I styczeń:           ENERGIA I POWIETRZE   Partner: PK Therma Sp z oo             
II luty:                WODA                                Partner: AQUA Bielsko-Biała SA 
III marzec:         PRZYRODA                        Partner: Leroy Merlin Bielsko-Biała 
IV kwiecień:     ODPADY                             Partner: ZGO SA Bielsko-Biała i PreZero Bielsko-Biała SA 

Terminy dotyczące przesłania filmów realizowanych w poszczególnych miesiącach konkursowych: 
✓ do 4.02.2022 r. – filmy ze stycznia 
✓ do 28 dnia miesiąca  – filmy z danego miesiąca 

W terminach określonych powyżej szkoły / uczniowie przesyłają linki do filmików umieszczonych na profilu 
Facebook placówki / Instagramie  lub/i  stronie internetowej szkoły na adres:  
emobilnosc.przybijpiatke@um.bielsko-biala.pl  (temat e-maila powinien zawierać nazwę szkoły oraz tytuł 
filmów z danego miesiąca, np. LO nr 1_ energia i powietrze). Filmy upublicznione w mediach szkolnych 
powinny być opatrzone tytułem celem zidentyfikowania ich twórców i przyznania miesięcznej nagrody 
dodatkowej.                         W e-mailu oprócz linków należy załączyć skany kart zgłoszeniowych uczniów – 
twórców filmów (Załącznik 2a/2b do Regulaminu konkursu) z uwagi na wymogi ustawy o RODO. 

V maj: PRACA KONKURSOWA 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie filmu promującego ELEKTROMOBILNOŚĆ.  
Parametry pracy: czas trwania filmu max 2 minuty, format pliku .mp4; praca indywidualna lub grupowa (2-5 
osób). INSPIRACJA : https://pspa.com.pl/ .  
Uczeń/zespół może zgłosić 1 pracę konkursową, a szkoła dowolną liczbę. 
Szkoła przesyła prace konkursowe w terminie do dnia 31.05.2022 r. poprzez stronę konkursu:    
www.przybijpiatke.bielsko-biala.pl wraz ze skanami kart zgłoszeniowych prac (Załącznik 2a/2b do 
Regulaminu konkursu) oraz formularz zbiorczy prac (Załącznik 3). 
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