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REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„ZE ŚW. FRANCISZKIEM DOSTRZEGAMY PIĘKNO STWORZONEGO ŚWIATA” 

 

I. CELE KONKURSU:  

 integracja międzyszkolnego środowiska uczniowskiego wokół współczesnych 

problemów ochrony naturalnych zasobów przyrodniczych 

 umożliwienie uczniom zaprezentowania na forum wojewódzkim posiadanych 

wiadomości ekologicznych 

 integracja nauczycieli z województwa dolnośląskiego i wymiana doświadczeń  w 

zakresie podnoszenia poziomu wiedzy ekologicznej, kształtowania świadomości 

uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU: 

 W konkursie uczestniczą uczniowie gimnazjów i liceów (w osobnych kategoriach)  

                            W etapie szkolnym biorą udział wszyscy chętni uczniowie. W etapie wojewódzkim  

                            uczestnikami są laureaci etapu szkolnego w liczbie  czterech osób z każdej szkoły                                                                  

  w danej kategorii (gimnazjum, liceum). 

  

III. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:  

 GIMNAZJUM:  

1. Elementy treści podstawy programowej przedmiotów: biologia, chemia, 

geografia. 

2. Wiadomości wykraczające poza program nauczania dotyczące 

ekosystemów naturalnych i sztucznych, różnorodności biologicznej, 

wpływu działalności człowieka na stan środowiska naturalnego . 

3. Umiejętność pracy z kluczami do oznaczania flory i fauny krajowej. 

 LICEUM: 

1. Elementy treści podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych. 

2. Wiadomości wykraczające poza zakres podstawowy programów nauczania, 

dotyczące zagadnień ochrony przyrody, bioróżnorodności, genetycznej 

modyfikacji organizmów, inżynierii genetycznej, wpływu działalności 

człowieka na stan środowiska naturalnego. 
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IV. PRZEBIEG KONKURSU:  dla GIMNAZJUM: 

Konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej (warsztatów). 

1. Część teoretyczna przeprowadzana jest w każdej ze zgłoszonych szkół w formie 

testu. Test przekazywany jest szkołom przez organizatora konkursu do dnia 

16.02.2015r. Szkoła we własnym zakresie powołuje komisję, która: 

a)  przeprowadza test na etapie szkolnym w terminie: 17.02. - 06.03.2015r 

b) sprawdza testy (wg przekazanego przez organizatora klucza odpowiedzi), 

c)  Wskazuje zwycięskie cztery osoby, 

d) Przesyła drogą mailową do organizatora konkursu listę zwycięzców do 

dnia 13.03.2015, którzy będą stanowili czteroosobową grupę 

reprezentującą szkołę w etapie wojewódzkim w części  praktycznej 

(warsztatowej) konkursu.  

Adres mailowy organizatora:  zskkonkurs@vp.pl 

                        2. Część praktyczna (warsztatowa) - 27.03.2015: 

                             Czteroosobowe zespoły szkolne (laureaci etapu szkolnego) będą miały za zadanie 

                             wykonać i zaprezentować poster OGRODU św. FRANCISZKA.  

                             Praca warsztatowa będzie obejmowała: 

a) badania biotopu, 

b) określanie biocenozy,  

c) projektowanie  i wykonanie postera – projektu ogrodu. 

                            Wszystkie materiały potrzebne do części praktycznej (warsztatowej) zapewnia 

                            organizator.  

 

V.         PRZEBIEG KONKURSU:  dla LICEUM : 

Konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej (warsztatów). 

1.Część teoretyczna: 

 przeprowadzana jest w każdej ze zgłoszonych szkół w formie testu. Test 

przekazywany jest szkołom przez organizatora konkursu do dnia 16.02.2015r. Szkoła 

we własnym zakresie powołuje komisję, która: 

a) przeprowadza test na etapie szkolnym w terminie 17.02. - 06.03.2015r 

b) sprawdza testy (wg przekazanego przez organizatora klucza odpowiedzi), 

c) wskazuje zwycięskie cztery osoby, 

d) przesyła drogą mailową organizatorowi konkursu do dnia 13.03.2015 listę 

zwycięzców, którzy będą stanowili czteroosobową grupę reprezentującą 
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szkołę w etapie wojewódzkim w części  praktycznej (warsztatowej) 

konkursu.  

Adres mailowy organizatora: zskkonkurs@vp.pl 

               2. Część praktyczna (warsztatowa) - 27.03.2015r: 

                                 Czteroosobowe zespoły szkolne (laureaci etapu teoretycznego) będą miały za  

                                 zadanie wykonać i zaprezentować poster wg podanego przez Jurorów tematu. 

                                 Praca warsztatowa będzie obejmowała: 

a) dobór materiałów do tematu postera, 

b) opracowanie przez zespół zagadnień tematycznych do postera,  

c) zaprojektowanie  i wykonanie postera. 

                            Wszystkie materiały potrzebne do części praktycznej (warsztatowej) zapewnia  

                            organizator.   

 

Prosimy, aby uczestnicy przyjechali z głowami pełnymi pomysłów, 

sercami przepełnionymi radością z integracyjnej zabawy popularnonaukowej 

 

VII.  USTALANIE WYNIKÓW (gimnazjum i liceum):  
 

1. Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa.  

2. Wynik końcowy jest oceną punktową za wykonane postery. Maksymalnie można uzyskać 20 

punktów. Oceniane będą: 

a) forma prezentacji naukowej – skala:  1-5pkt               

b) treści merytoryczne – zapis tekstowy: skala: 1-5 pkt 

c) aspekty plastyczne - skala: 1-5 pkt 

d) poziom realizacji przewodniego tematu - skala: 1-5 pkt 

3. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, nie pozwalającej 

ustalić kolejności zajmowanego miejsca, przewidziana jest dogrywka - udzielanie odpowiedzi 

na dodatkowe pytania zadawane przez komisję konkursową.  

4. Konkurs wygrywa ta szkoła, której poster zdobędzie najwięcej punktów.  

5. Dla uczniów, którzy otrzymają najlepsze wyniki organizatorzy przewidują nagrody, a dla 

wszystkich uczestników dyplomy.  

 

VIII.  INFORMACJE POZOSTAŁE:  

W sprawach nieujętych regulaminem w czasie trwania konkursu decyduje Komisja  Konkursowa. 


