
Regulamin 2021 
 

XVIII Edycji Rejonowego Konkursu Ekologicznego 

dla uczniów szkół podstawowych klasy IV – VIII 
 

1. Celem konkursu jest:  

 wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach, 

 rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, 

 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,  

 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 

 

3. Organizacja konkursu  

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:  

 

I etap szkolny - listopad-grudzień 2021 (nie później niż do 03 grudnia 2021) 

I.1. Nauczyciele przyrody i biologii ogłaszają konkurs na Eko-Lapbook. o tematyce ,,Jak 

współczesny człowiek może zadbać o środowisko naturalne” w którym należy wykonać dowolny 

lapbook zawierający zbiór wiadomości na temat pozytywnych oddziaływań człowieka na środowisko 

naturalne w tym najbliższe okolice. Labpook powinien być zbudowany z grubszej teczki w środku, 

której przykleja się książeczki, kieszenie, harmonijki, wachlarze, ilustracje, notatki itp. pozwalające 

uporządkować informacje dotyczące pozytywnych oddziaływań  człowieka na środowisko naturalne, 

inwencji i kreatywności autora.  

I.2. Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie powołują według pomysłu Szkolne Komisje 

Konkursowe, które wybierają dwie lub trzy najlepsze prace w zależności od wielkości szkoły ,,Jak 

współczesny człowiek może zadbać o środowisko naturalne” 

I.3. Po zakończonych eliminacjach w ciągu 5 dni Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają  

do Organizatora: protokół przebiegu I etapu konkursu, deklarację udziału z listą 

zakwalifikowanych uczniów oraz zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie (zał.1 i 2) wraz z 

najlepszymi pracami z danej placówki najpóźniej do 15.12.2021 r. Do II etapu – powiatowego 

kwalifikuje się, co najwyżej 2 najlepszych zawodników danej szkoły liczącej do 200 uczniów i co 

najwyżej 3 zawodników ze szkoły większej. 
 

II etap rejonowy – marzec-kwiecień 2021 r. odbywa się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli w Kluczborku, ul Mickiewicza 10 
 

Zadania praktyczne we wszystkich etapach konkursu są anonimowe. Dane dotyczące uczestnika 

(imię, nazwisko, szkołę oraz klasę) uczestnik przykleja z tyłu pracy w zaklejonej kopercie  

w obecności członka komisji nadzorującej przebieg I etapu konkursu. 

Odtajnienie danych osobowych z zaklejonych kopert następuje dopiero po ustaleniu punktacji oraz 

podjęciu decyzji, co do określeniu finalistów II etapu. 

 



2. Konkurs polega na przesłaniu Lapbook o tematyce ,,Jak współczesny człowiek może zadbać 

o środowisko naturalne” 

2.1 Komisja przydziela punkty: max liczba punktów to 30 za: 

1.   Zgodność pracy z założonym tematem i techniką (0 -10 pkt) 

2.   Kreatywność, pomysłowość, twórczy dobór środków oraz interesujący sposób     

      przedstawienia  tematu  (0 -10 pkt) 

3.   Estetykę, oryginalność i pracę wyróżniającą się wśród innych prac (0 -10 pkt) 

2.2 Komisja po zsumowaniu punktów ogłasza wyniki, 

2.3 Trzech najlepszych uczniów otrzyma dyplomy i nagrody,  

 

3. Zakres wiedzy i umiejętności: 

Program merytoryczny konkursu obejmuje podstawę programową z biologii. 

 

4. Dokumentacja 
Dokumentacja komisji szkolnej i powiatowej obejmuje: 

· Listę członków komisji 

· Protokoły zawodów odpowiedniego stopnia 

· Oświadczenia rodziców/uczniów 

· Prace pisemne i praktyczne uczestników 

· Pisma przychodzące i wychodzące 

· Listę zgłoszonych do konkursu uczniów 

 

5. Literatura  

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

MEN. 

 

 6. Ustalenia końcowe 

Wydatki związane z organizacją konkursów pokrywają: 

· dotacje budżetowe 

· instytucje wspomagające 

Organizator ma prawo dokonywać w niniejszym regulaminie zmian po zasięgnięciu opinii 

współorganizatorów. 

 

 

          Przewodnicząca konkursu 

doradca metodyczny  

                                                                       biologii i geografii 

                                                                      Iwona Szczepanowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 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 w eliminacje szkolne konkursu 
 
 

...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(nazwa konkursu) 

 

odbyły się dnia  .........................................................i brało w nich  udział  ..................uczniów.                                                                            
 
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: 
(proszę wpisać drukowanymi literami): 

l.p. nazwisko i imię ucznia klasa i szkoła 
ucznia 

Nauczyciel/e 
przygotowujący                                                         
ucznia 

1. 
 

   

2. 
 

   

3.* 
 

   

 

*Dotyczy szkół  liczących ponad 200 uczniów zgodnie z regulaminem konkursu 
    

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

 

Dane obowiązkowe: 

Imię i nazwisko opiekuna, który przyjedzie z uczniami na zawody rejonowe 
……………………………………………………………………… 

 

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

 

 

 

Deklarację udziału  należy przesłać do 15 grudnia  2021 r. 



 

 

Załącznik nr 2a 

 

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)   

 

Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

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



 
 

 

 
Załącznik 3 

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

                                           uczeń        miejscowość, data 
 
 
…………………………………………………………….. 

                         typ i  nazwa szkoły 
 
 
………………………………………………………..…… 

                           adres szkoły 

 
 

       Powiatowy Ośrodek  

Doskonalenia Nauczycieli  

w Kluczborku 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Świadomy/a odpowiedzialności oświadczam, że moja praca pod tytułem 

„…………………….” 

opracowana w ramach 

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

Nazwa konkursu 

została wykonana przeze mnie samodzielnie. Oświadczam, że praca nie narusza praw 

autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231) z późn. zm. oraz dóbr osobistych chronionych 

prawem cywilnym. Oświadczam jednocześnie, że wyżej wymieniona praca nie zawiera 

danych i informacji, które zostały uzyskane w sposób niedozwolony prawem. 

Praca może być publikowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Kluczborku w celach promocyjnych i edukacyjnych. 

 

        

 

 

………………………………………………………….. 

                    podpis ucznia 

 

 
 


