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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ 

„Z ekologią za pan brat” 

2023 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi 

I. CELE KONKURSU 

1. Kształtowanie postaw ekologicznych. 

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej. 

3. Promowanie recyklingu jako idei zagospodarowania odpadów do ponownego 

wykorzystania lub przetworzenia. 

4. Kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za stan środowiska i segregację 

odpadów. 

5. Popularyzowanie postawy otwartości i zaangażowania w problemy współczesnego 

świata. 

6. Propagowanie idei czystego środowiska i odpowiedzialnego, zrównoważonego 

gospodarowania odpadami połączone z poszerzaniem świadomości ekologicznej. 

7. Rozwijanie zainteresowań ekologicznych i uzdolnień,  

8. Tworzenie trwałych nawyków i zachowania ekologicznego stylu życia w domu, 

w szkole i najbliższym otoczeniu. 

9. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pasji i twórczych poszukiwań u dzieci. 

10. Kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz promowanie wśród dzieci 

idei powtórnego wykorzystywania odpadów. 

11.  Odkrywanie własnych zdolności i możliwości. 

12.  Zachęcanie do współzawodnictwa. 

II. TEMATYKA KONKURSU 

Pytania konkursowe opracowane przez Komisję Konkursową będą dotyczyły następujących 

zagadnień: 

1. Ekologii,  problemów ochrony środowiska. 

2. Przyrody ożywionej i nieożywionej, zjawisk globalnych. 

3. Rodzajów i skutków zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

4. Sposobów ochrony klimatu Ziemi (racjonalne gospodarowanie odpadami; 

oszczędzanie energii). 
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III. ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych. 

2. Termin konkursu: 

I etap szkolny – 09.03. 2023r. godz.9:00  w Szkołach Podstawowych, 

II etap międzyszkolny – 23. 03. 2023r.  godz.  9:00 w CKZiU w Nowej Wsi. 

3. W czasie trwania konkursu zabronione jest korzystanie z zewnętrznych źródeł wiedzy, 

słowników, telefonów komórkowych itp. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. O zwycięstwie decyduje suma uzyskanych punktów. 

IV. UDZIAŁ W KONKURSIE  

1. Uczestnikami konkursu mogą  być uczniowie Szkół Podstawowych z terenu powiatu 

grójeckiego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły przez nauczyciela 

koordynującego konkurs w danej szkole. 

3. Wytypowany nauczyciel z danej szkoły zgłasza udział w konkursie na adres: 

szkola@ckziu.edu.pl do dnia 02.03.2023r. (załącznik nr 1). 

V. PRZEBIEG KONKURSU  

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:  

I etap szkolny – eliminacje w Szkołach Podstawowych,  

II etap – finał międzyszkolny CKZiU w Nowej Wsi. 

VI. Etap I  

1. Eliminacje szkolne przeprowadzają w poszczególnych szkołach nauczyciele koordynatorzy 

we własnym zakresie. Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona. Test 

odbędzie się w dniu 09.03.2023 o godz. 9:00 i trwać będzie maksymalnie 45 minut. 

Testy do tego etapu przesłane zostaną dzień wcześniej po godzinie 15:00 na adresy 

mailowe, z których zostaną wysłane zgłoszenia uczestników pierwszego etapu.  

2. Nazwiska trzech najlepszych uczniów, reprezentantów danej szkoły, należy przesłać 

na adres mailowy: szkola@ckziu.edu.pl wysyłając czytelnie wypełniony formularz 

zgłoszeniowy do dnia 14.03.2023 r., w tytule wpisując Konkurs wiedzy ekologiczny 

„Z ekologią za pan brat” (załącznik 2).  

VII. ETAP II - FINAŁ KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO 

1. Finał konkursu odbędzie się dnia 23.03.2023r. w CKZiU W Nowej Wsi o godzinie 

9:00. W finale weźmie udział troje najlepszych uczniów z każdej szkoły, wyłonionych 
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poprzez eliminacje szkolne, których zgłoszenie zostało wysłane na adres mailowy 

szkoły do dnia 14.03.2023r. 

2.  Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

a) Konkurs wiedzy ekologicznej – Quiz 

Uczestnicy konkursu wiedzy ekologicznej będą odpowiadać pisemnie na pytania. Do 

każdego pytania będą wskazane odpowiedzi, z których jedna jest poprawna. Za 

każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Zwycięzcami konkursu 

zostają szkoły, które uzyskają największą liczbę punktów. Zajmą one kolejno 1, 2 i 3 

miejsce w zależności od liczby uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania 

równej maksymalnej liczby punktów przeprowadzona zostanie dogrywka.  

b) Konkurs pt.: „Eko - Moda”, w którym wyłonione zostaną najlepsze prezentacje 

kreacji (1-3 miejsca) oraz wyróżnieni. 

Każda reprezentacja szkół biorąca udział w konkursie  wykona z przygotowanych 

materiałów przez organizatora kreację ekologiczną, którą zaprezentuje przed komisją 

konkursową ( czas przeznaczony na wykonanie 30 min). Prezentowana kreacja może 

być wykonane w sposób dowolny. Warunkiem jest zachowanie ekologicznego 

charakteru, co oznacza, że w przeważającej części powinna być wykonana 

z surowców wtórnych. 

Komisja konkursowa dokona oceny zaprezentowanych kreacji według 

następujących kryteriów: 

✓ zgodność zaprezentowanych prac z przedmiotem i celem konkursu, 

✓ pomysłowość i oryginalność koncepcji stroju ekologicznego, 

✓ estetyka wykonania, sposób zaprezentowania stroju. 

VIII. NAGRODY  

1. Reprezentacja szkoły z najwyższą liczbą punktów za zajęcie 1-3 miejsca otrzyma 

nagrody rzeczowe. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach wynikających ze 

zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji.  

3. Wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie odbędzie się w dniu II etapu 

konkursu, tj. 23.03.2023r.r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Nowej Wsi. 

IX. KOMISJA KONKURSOWA 

Nad prawidłowym przebiegiem etapu finałowego czuwać́ będzie komisja konkursowa 

w składzie losowo wybranych 2 nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie 

oraz 2 nauczycieli ze szkoły organizującej konkurs.  
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X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły: 

https://nowawies.ckziu.edu.pl. 

W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tym 

punkcie regulaminu lub odwołania konkursu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni 

przed finałem konkursu.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania konkursu ze 

względu na sytuację pandemiczną. 

 

 

 UWAGA: 

Do przygotowania prezentacji kreacji organizator udostępni m.in.: gazety, tekturę falistą, 

wytłoczki do jajek, rolki papierowe, folię aluminiową, puszki aluminiowe, nakrętki 

plastikowe itp. 
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Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do etapu szkolnego 

Konkursu Wiedzy Ekologicznej 

„Z ekologią za pan brat” 

2023 

 

 

Nazwa szkoły: ………………………………………. 

Adres szkoły: ……………………………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela koordynatora: …………………………………………. 

e-mail nauczyciela: ………………………………………………………………………..  

nr telefonu nauczyciela: …………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 

Formularz zgłoszeniowy do etapu finałowego 

Konkursu Wiedzy Ekologicznej 

„Z ekologią za pan brat” 

2023 

 

 

Nazwa szkoły: ………………………………………. 

Adres szkoły: ……………………………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela koordynatora: …………………………………………. 

e-mail nauczyciela: ………………………………………………………………………..  

nr telefonu nauczyciela koordynatora: …………………………………………………… 

 

Zwycięzcy I etapu (szkolnego): 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa 
Liczba uzyskanych 

punktów 

1.     

2.     

3.     

 

 


