
Regulamin 

 

XIX Edycji Rejonowego Konkursu Ekologicznego 

dla szkół podstawowych klasy IV – VIII 
 

1. Celem konkursu jest:  

 zdobywanie wiedzy o środowisku,  

 zachęcanie do pogłębiania wiedzy ekologicznej,  

 rozwijanie nawyku obcowania z przyrodą,  

 utrwalanie właściwych zachowań w środowisku naturalnym,  

 rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,  

 popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych powiatu, województwa,  

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,  

 kształtowanie nowego stylu życia, opartego na współistnieniu człowieka w harmonii 

ze środowiskiem i przyrodą,  

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,  

 motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy oraz mobilizowanie do samodzielnej  

i systematycznej pracy.  

2. Uczestnicy konkursu.  

 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII 

 Uczestnictwo jest indywidualne 

3. Organizacja konkursu  

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

I etap szkolny – październik – grudzień 2022 

- dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie powołują Szkolne Komisje Konkursowe. 

Nauczyciele przyrody, biologii opracowują zestawy pytań i przeprowadzają etap szkolny. Po 

zakończonych eliminacjach w ciągu 5 dni Szkolne Komisje przesyłają do Organizatora deklarację 

udziału (załącznik nr 1) wraz z wykazem dwóch najlepszych uczniów danej placówki najpóźniej 

do 15 XII 2022 r. oraz wypełniony załącznik nr 2 – Zgoda rodziców.  

II etap rejonowy – marzec-kwiecień 2023 r.  

 Eliminacje odbędą się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, 

ul. Mickiewicza 10 

 Uczniowie startują indywidualnie. 

 Prace uczniów są kodowane 

 Konkurs składa się z części pisemnej: 

-uczniowie rozwiązują test składający się z zadań zamkniętych, 

-trzech najlepszych uczniów otrzyma dyplomy i nagrody.  

4. Zakres wiedzy i umiejętności: 

Program merytoryczny konkursu obejmuje podstawę programową z przyrody i biologii - treści 

nauczania w zakresie wymagań szczegółowych dotyczących: ekologii i ochrony środowiska oraz 

zagrożeń różnorodności biologicznej. 

4. Literatura  

Podręczniki, zeszyty ćwiczeń do przyrody, biologii zatwierdzone i dopuszczone do użytku szkolnego 

przez MEN, Tablice przyrodnicze. 

 5. Ustalenia końcowe 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na jego potrzeby. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz wykorzystanie 

swojego wizerunku w materiałach związanych z Konkursem. Brak zgody wg załącznika nr 2 

uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w konkursie. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z jego pełną akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu. 



5. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje dyskwalifikację uczestnika z postępowania 

konkursowego. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność. 

7. We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie oraz w kwestiach spornych decyzje 

podejmuje Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

8. Wydatki związane z organizacją Konkursu pokrywają: dotacje budżetowe. instytucje 

współpracujące. 

9. Organizatorzy nie pokrywają kosztów poniesionych przez uczestników w związku z udziałem 

w Konkursie. 

10. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z koordynatorem konkursu 

doradcą metodycznym panią Iwoną Szczepanowską tel: 604358617 

 

 

          Przewodnicząca konkursu 

doradca metodyczny  

                                                                       przyrody, biologii i geografii 

                                                                      Iwona Szczepanowska 

 

  



Załącznik nr 1 

..............................................                                                               ......................................... 

      pieczęć podłużna szkoły                                                                                                                      miejscowość, data 

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI     
 46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10  

DEKLARACJA UDZIAŁU 

Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia określonego w regulaminie   

Szkolna Komisja Konkursowa przy 
 

.......................................................................................................................................    
(nazwa szkoły/placówki)  

w.................................................................................................................................. 
 (adres szkoły/placówki) 

stwierdza, że eliminacje szkolne konkursu 

XIX Edycji Rejonowego Konkursu Ekologicznego 

dla szkół podstawowych klasy IV – VIII 
odbyły się dnia  .........................................................i brało w nich  udział  ..................uczniów.                                                                            
Równocześnie przesyłamy prace następujących uczniów: 

(proszę wpisać drukowanymi literami): 

l.p. Nazwisko i imię ucznia Szkoła Klasa Nauczyciel/e 

przygotowujący  

1.     

2.     

3.     

W szkole uczy się: do 200 uczniów -  ponad 200* uczniów zgodnie z regulaminem konkursu 

 

…………………………………………… ………………………………………………… 
        przewodniczący komisji szkolnej  dyrektor szkoły 

Imię i nazwisko nauczyciela do kontaktu w sprawie konkursu ………………………………………………………....................... 

Tel. …………………………   adres e-mail:…………………………………....................  
          inny niż szkolny                                                                                        inny niż szkolny 

Deklarację udziału należy przesłać do 15 grudnia 2022r.



Załącznik nr 2 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

□* Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego  

 

……………………………………………………………………..………………………… 

                                                                             /imię i nazwisko dziecka/ 

ucznia/uczennicy* szkoły ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

                                                                    /nazwa szkoły/ 

 

w …………………………………………………………………………………………….. 

/nazwa konkursu/ 

 

organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

□* Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mojemu 

dziecku/podopiecznemu udział w konkursie. 

□* Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w 

formie fotografii podczas trwania konkursu oraz uroczystości finałowej. 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Kluczborku udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym, wynikających z organizacji 

konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) 

ze zm. 

 

Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10, 

46-200 Kluczbork 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udziału w konkursie.  

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych oraz prawo do wycofania zgody. 

Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją w konkursie. 

             

      ……………………………. 

                                                                                                                                                 

/czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

* Zaznaczyć właściwe 


