
„SŁONECZNE SZKOŁY DLA LEPSZEGO MIASTA”

„Słoneczne szkoły dla lepszego miasta” - to konkurs skierowany do szkół podstawowych z terenu Miasta Katowice zorgani-

zowany w związku z nadchodzącym szczytem klimatycznym ONZ - COP24. Organizatorami są m.in. Urząd Miasta Katowi-

ce, firma IKEA, ING Bank Śląski, dodatkowo konkurs objęty jest patronatem United Nations Global Compact Poland.

Celem konkursu jest zaangażowanie lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży, w podejmowanie działań na 

rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Konkurs ma podnosić świadomość ekologicz-

ną najmłodszych i odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego oraz promować zachowania przyjazne środowisku. 

Zadaniem konkursowym jest opracowanie programu edukacji w obszarze zmian klimatu i/lub gospodarki o obiegu 

zamkniętym.

* Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ ang. Circular Economy) - jest to rozsądniejsze i bardziej odpowiedzialne wykorzy-

stywanie zasobów, które posiadamy. Koncepcja, według której produkty, materiały i surowce powinny pozostawać

w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a odpady powinny być traktowane jako surowce wtórne, które można poddać 

recyklingowi, przetworzyć i ponownie wykorzystać. Niemarnowanie surowców i odpowiedzialna konsumpcja, będące 

elementami GOZ, mają również ważną rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Nagrodą główną dla zwycięskiej szkoły jest instalacja fotowoltaiczna ufundowana przez współorganizatora konkursu – 

IKEA (szacowana wartość instalacji to ok. 40 tys. złotych netto). Organizatorzy przewidują nagrody dla pozostałych finali-

stów, przez co chcą motywować szkoły do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Co istotne, 

szkoły, które zostaną zakwalifikowane do finału, będą miały niepowtarzalną możliwość uczestnictwa w wydarzeniach 

związanych ze szczytem klimatycznym ONZ – COP24.

Harmonogram konkursu: 

8 października – przesłanie do szkół publicznych informacji oraz zaproszenia

do udziału w konkursie „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta” 

8 – 15 października – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu

22 października - ogłoszenie zakwalifikowanych szkół (do 24 podmiotów) 

26 października – spotkanie z Dyrektorami szkół zakwalifikowanych do konkursu 

26 października - 26 listopada – przesłanie przez szkoły głównych założeń opracowywanych programów 

13 grudnia – ogłoszenie finalistów konkursu w trakcie COP24 

styczeń-marzec – realizacja przez finalistów programów w szkołach 

22 kwietnia - Dzień Ziemi - ogłoszenie zwycięzców konkursu 

kwiecień - czerwiec – instalacja nagrody głównej

Jak wziąć udział w konkursie? 

Szkoły otrzymają zaproszenie do udziału w konkursie od Urzędu Miasta Katowice. 

W celu potwierdzania chęci udziału w konkursie, szkoły powinny odesłać na wskazany poniżej adres mailowy wypełniony 

Formularz Zgłoszeniowy. 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do konkursu, szkoły powinny opracować program edukacji ekologicznej, 

który zostanie zrealizowany w okresie od stycznia do marca 2019 roku. Program ten powinien zakładać również ciągłość 

działań w przyszłości.

  

Wszelkie pytania prosimy kierować do Fundacji dla Edukacji Ekologicznej na adres: sloneczneszkoly@fdee.org
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