ELIMINACJE SZKOLNE KROK PO KROKU

1. Powołanie zespołu ds. organizacji Konkursu w szkole. W skład zespołu powinni wejśd uczniowie 4-5 czy
więcej osób oraz nauczyciel – Opiekun.
2. Ogłoszenie w dniach 1-20 września 2010 r. we wszystkich klasach Konkursu np. podczas lekcji biologii
wraz z przekazaniem informacji na temat przedmiotu Konkursu. Temat przybliżono na stronie
www.przyrodautwoichdrzwi.pl oraz w Załączniku nr 2 ( Różnorodnośd biologiczna -materiał dla ucznia i
nauczyciela) do pobrania ze strony w zakładce Załączniki do pobrania. Warto również umieścid
informacje na temat Konkursu np. na szkolnej tablicy ogłoszeo.
3. Zgłoszenie do 25 września 2010 r. szkoły do Konkursu poprzez pobranie Załącznika nr 6 ze strony
www.przyrodautwoichdrzwi.pl, wydrukowanie, podpisanie przez Dyrektora placówki i przesłanie skanu
pisma mailem na adres: konkurs@przyrodautwoichdrzwi.pl lub pocztą na adres Fundacji tj. 00-958
Warszawa, ul. Solidarności 104.
4. Dostarczenie prac konkursowych przez uczniów do szkoły i wybór najlepszej poprzez głosowanie
uczniów szkoły. Prace powinny byd dostarczone do szkoły nie później niż do 15 listopada 2010 r. a
głosowanie powinno się odbyd do 19 listopada 2010 r. Głosowanie może odbywad się w następujący
sposób:
a) FOTOGRAFIA - Prace należy wyeksponowad na korytarzach szkolnych. Pod każdym zdjęciem należy
umieścid kartkę, na której uczniowie podpisując się imieniem i nazwiskiem oddają swój głos na dane
zdjęcie.
b) FILM nakręcony telefonem komórkowym - Należy zorganizowad pokaz zgłoszonych filmów np. na
lekcji biologii lub godzinie wychowawczej, a po pokazie uczniowie oddają swój głos poprzez
podpisanie się imieniem i nazwiskiem na kartce z numerem danego filmu. Można też umieścid
wszystkie zgłoszone filmy do Konkursu na stronie www.youtube.com i zachęcid uczniów do
głosowania na filmy poprzez złożenie karteczki podpisanej imieniem i nazwiskiem z głosem na
określony film w określonym miejscu w szkole.
5. Komisja złożona z nauczyciela-Opiekuna Konkursu i uczniów np. reprezentantów Samorządu
Uczniowskiego podlicza oddane głosy.
6. Zwycięską fotografię/film należy zgodnie z Regulaminem przesład na adres Organizatora do 30 listopada
2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szkoła może zgłosid po 1 pracy w obu kategoriach:
fotografii i filmie.
7. Szkoła może przeprowadzid eliminacje szkolne w każdy sposób, jaki uzna za stosowny. Powyższa
propozycja jest jedynie sugestią ze strony Organizatora.

