
 

 

REGULAMIN XXIII POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

 POD HASŁEM  „ORGANIZM A ŚRODOWISKO” 

 
„Przyroda podąża własną drogą, a wszystko to, co wydaje się nam wyjątkiem,  
jest w rzeczywistości zgodne z porządkiem rzeczy” (Johann Wolfgang Goethe) 

 

I Postanowienia ogólne 

 

1). Konkurs „Organizm, a środowisko” (dalej „Konkurs”) organizowany jest przez: 

• Szkołę Podstawową im. Prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich 

• Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska. 

 

II Cele konkursu:  

 Popularyzacja idei ekologicznych; 

 Rozwiązywanie problemów przyrodniczych; 

 Budzenie zainteresowań poznawczych, przyrodniczych i środowiskowych; 

 Nakłanianie do świadomych działań wyrażających się w konkretnym 

 zachowaniu dzieci w różnych sytuacjach, szczególnie w stosunku do istot 

 żywych; 

 Nauka poprzez formy zabawy. 

 

III Tematyka konkursu:  

 Podstawowe pojęcia ekologiczne. 

 Rożnorodność biologiczna. 

 Ekosystem - podstawowa jednostka ekologiczna (góry, jezioro, rzeka, las, łąka, 

pole). 

 Racjonalne korzystanie z dóbr przyrody. 

 Skażenie gleby, wód, powietrza. 

 Tereny i obiekty chronione (parki narodowe – Bieszczadzki, Świętokrzyski, 

„Ujście Warty”). 

 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Cele ochrony przyrody i środowiska. 

 Zasady właściwego zachowania się w terenie, np. w parku narodowym, w lesie. 

 

IV Zasady prowadzenia konkursu: 

1). Przewidywany termin konkursu: 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek),   

godz. 09:00 – 12:30 (Światowy Dzień Ochrony Środowiska). 

 

2). Miejsce przeprowadzenia konkursu: Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława 

 Grochowskiego w Kliniskach Wielkich. 

 

3). Uczestnicy konkursu: uczniowie klas VI -VIII szkół podstawowych z Powiatu 

 Goleniowskiego. 

 

4). Każdą szkołę reprezentuje jeden uczeń (zwycięzca eliminacji szkolnych,  

 które przeprowadza indywidualnie szkolny organizator konkursu).  

Etap szkolny - rodzic/opiekun prawny ucznia wypełnia załącznik nr 1 do Regulaminu – 

zgodę na udział ucznia w konkursie zgodnie z polityką RODO. Wypełniony dokument 

pozostaje w dokumentacji szkolnej). 

 

5). Sposób informowania o konkursie: informacja nadesłana przez organizatorów 

 konkursu, bezpośrednio do szkół Powiatu Goleniowskiego pocztą tradycyjną  

lub elektroniczną, najpóźniej do końca kwietnia bieżącego roku szkolnego. (Informacja 



 będzie również dostępna na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. prof. 

 Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich. 

 

6). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie KARTY 

ZGŁOSZENIA SZKOŁY na załączniku nr 2 regulaminu, zgodnego z polityką RODO 

przesłane  (tradycyjną pocztą,  pocztą e-mail lub przez fax.) na adres:  

                                                   

                  Szkoła Podstawowa im. Prof. Wiesława Grochowskiego  

                                      w Kliniskach Wielkich; Ul. Piastowska 11 

                                                 72-123 Kliniska Wielkie;  tel. /fax. 91 418 14 06 

sp@kliniska.edu.pl 

                                                  

7). Termin zgłoszeń: do 24 maja 2023 r. (osoba kontaktowa – koordynator konkursu: Anna Mikuś 

 anna.mikus@kliniska.edu.pl lub szkoła: sp@kliniska.edu.pl ) 
 

V Przebieg konkursu 

1) Konkurs odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek), a jego regulamin 

będzie dostępny na stronie internetowej szkoły: https://kliniska.edu.pl/  

 

2) Konkurs przebiega dwuetapowo: 

 I etap - część teoretyczna - rozwiązywanie testu. 

 II etap - część praktyczna – tematyczna praca plastyczna, wycinanka, 

rozpoznawanie obiektów przyrodniczych, itp.  

 

3) Za poprawne rozwiązanie zadań testowych uczeń otrzymuje łącznie 70 punktów. 

 

4) Za właściwe wykonanie zadań praktycznych uczeń może zdobyć łącznie 30 punktów  

(po 10 za każde poprawnie wykonane). 

 

5) Uczestnicy będą mieli okazję wykazać się wiedzą, pomysłami i kreatywnością! 

 

6) Jury konkursu:  

 przewodniczący - nauczyciel macierzystej szkoły;  

 członkowie:  przedstawiciel Nadleśnictwa Kliniska, przedstawiciel Wydziału 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Goleniów (1 lub 2 osoby). 

 

7) Po dokonaniu oceny prac komisja konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu. 

Laureatami zostają uczniowie, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów, zajmując 

kolejno: pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  

 

8) Kryteria i sposób oceny prac uczniów przez komisję konkursową zostaną określone  

w odrębnych, wewnętrznych dokumentach organizatora. 

 

9) Laureaci konkursu otrzymają w nagrodę: pamiątkowe statuetki, dyplomy za zdobyte 

miejsce oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów konkursu. 

 

10) Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie 

oraz okolicznościowe upominki. 

 

11) Test konkursowy zawiera treści programowe zawarte w aktualnej podstawie 

programowej z przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia) oraz dodatkowe, 

poszerzające jej zakres.   

 

12)  Literatura – podręczniki i materiały dopuszczone do użytku szkolnego z tego zakresu 

oraz każda dostępna literatura, która wzbogaci wiedzę ucznia. 
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PROGRAM DNIA 

XXIII POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY POD HASŁEM „ORGANIZM A ŚRODOWISKO" 

 9:00 – 9:15    UROCZYSTE POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW KONKURSU 

9:15 – 10:00   CZĘŚĆ I -TEORETYCZNA - ROZWIĄZYWANIE TESTU 

10:00 – 10:30    PRZERWA (CZĘŚĆ WARSZTATOWA, POCZĘSTUNEK,  
                         KOMISJA- SPRAWDZANIE TESTU) 

10:30 – 11:15     CZĘŚĆ II – PRAKTYCZNA.  

11:15 – 11:30  PRZERWA (KOMISJA-OCENA PRAC) 

11:30 – 11:45    PRZYGOTOWANIE NAGRÓD, DYPLOMÓW  

11:45 – 12:15    OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD 

12:15 – 12:30 POŻEGNANIE UCZESTNIKÓW KONKURSU I ZAPROSZONYCH GOŚCI;  

                          ZAKOŃCZENIE KONKURSU. 


