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Pszów, dnia 20 lutego 2020 r. 

 

 

Regulamin Ogólny Miejskich Konkursów Ekologicznych w Pszowie 

z okazji DNIA ZIEMI 22 – 28 kwietnia 2020 r. 
 

 

1. Zasady uczestnictwa: 

a) Regulamin kierowany jest do pszowskich szkół podstawowych i przedszkoli 

zainteresowanych ekologią i sztuką. 

b) W konkursach wiedzy na etapie miejskim, mogą uczestniczyć tylko uczniowie 

pszowskich szkół podstawowych, zgłoszeni do organizatora przez właściwą szkołę. 

Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 3. 

c) W pozostałych konkursach i akcjach ekologicznych prawo uczestnictwa mają wszyscy 

uczniowie szkół i przedszkoli z terenu Pszowa, którzy zostali wyłonieni  

w wewnętrznych konkursach szkolnych i przedszkolnych oraz zgłoszeni we 

właściwym terminie do organizatora konkursu miejskiego. 

 

2. Cele konkursów i akcji ekologicznych: 

 zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, 

 propagowanie idei proekologicznego stylu życia, 

 propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, 

 wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,  

 stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej manualnie, 

 upowszechnianie inicjatyw twórczych, 

 propagowanie życia w harmonii z otaczającą nas przyrodą. 

 

3. Uczestnicy: konkursy i akcje ekologiczne adresowane są do poszczególnych grup 

wiekowych uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli miasta Pszów (szczegóły  

i proponowany przebieg konkursów i akcji ekologicznych znajduje się w załączniku nr 1).  

 

4. Konkursy: 

a) konkursy plastyczne (EKOJEŻ, EKOZOO, Niszczyciele Ziemi), dla przedszkolaków  

i uczniów klas I-III. 

b) konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej tylko dla uczniów klas III. organizowany w 

Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie, w dniu 24 marca 2020 r. od godziny 9:00 w sali 28  
(szczegóły i zagadnienia w załączniku nr 2), 

c) konkursy wiedzy przyrodniczo-ekologicznej z elementami geografii dla uczniów  

    klas V-VIII organizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie, w dniu  

30 marca 2020 r. od godziny 9:00 w sali 38 (szczegóły i zagadnienia do konkursu wiedzy  

w załączniku nr 1), 

d) konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV-VIII, 

e) konkurs na najlepszą prezentację multimedialną dla uczniów klas VIII, 

f) konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VIII „Recykling – co JA mogę zrobić dla 

ziemi?” 

g) konkurs na najciekawszy komiks ekologiczny w wersji papierowej. 
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5. Akcje ekologiczne: 

a) Marsz ekologiczny dla przedszkolaków -MARSZ DLA ZIEMI z zielonymi akcentami 

ubioru w Dniu Ziemi 22 kwietnia 2020 roku lub w okolicach tej daty, w zależności od 

pogody. 

b) akcja ekologiczna w każdej ze szkół: „W trosce o świeże powietrze – sadzimy nasze 

drzewko”, 

c) POKÓJ ZAGADEK –gra ekologiczna tylko dla uczniów klas czwartych. Gra zostanie 

przeprowadzona na terenie SP1 w Pszowie. 

 

6. Obowiązywać będą następujące kategorie wiekowe w poszczególnych konkursach:  

 przedszkolaki 

 uczniowie z kl. I-III szkół podstawowych  

 uczniowie z kl. IV-VI szkół podstawowych  

 uczniowie z kl. VII-VIII szkół podstawowych  

 

7. Techniki prac plastycznych dla przedszkolaków i uczniów klas I-III: 

 prace przestrzenne (instalacje, rzeźba – glina, plastelina, papier marche,  

gips, plastik, metal, wykorzystanie materiałów wtórnych itd.), 

 prace płaskie (rysunek, grafika, malarstwo, collage, techniki mieszane). 

 

8. Format prac: 

 w pracach przestrzennych - min. wysokość 20 cm, 

 w pracach płaskich –format A4 . 

 

9. Ilość prac: bez ograniczeń ilościowych. 

 

10. Opis pracy wykonanej przez przedszkolaków. 

a) Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie pracy  w przypadku 

prac przestrzennych przewieszką zawierający następujący kod: 

 Numer przedszkola, 

 Grupa, 

 Imię przedszkolaka, 

 Numer z dziennika zajęć, 

 Informację, że praca została wykonana samodzielnie!  

 Przykład: PP2/Grupa 3/Janek07/praca została wykonana samodzielnie. 

b) prace nieopisane nie będą brane pod uwagę w ocenie Komisji Konkursowej. 

 

11.Terminy dla przedszkolaków:  

 dostarczania prac: od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. 

 

12. Konkurs wiedzy ekologicznej dla klas III szkoły podstawowej będzie miał charakter 

testu pisemnego wiedzy ekologiczno-przyrodniczej oraz prezentacji przygotowanego 

doświadczenia. 

 

13. Konkurs wiedzy ekologicznej dla klas V-VIII będzie miał charakter testu pisemnego 

wiedzy ekologiczno-przyrodniczej z elementami geografii, uwzględniający podział wiekowy: 

 -klasy V-VI  

 -klasy VII-VIII  
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14.Techniki prac plastycznych dla uczniów klas IV-VIII: 

-praca plastyczna płaska, format A3 

-komiks ekologiczny, wersja papierowa, format dowolny, maksymalnie 8 stron. 

 

15. Opis prac uczniów szkół podstawowych: 

a) Prace plastyczne i należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie pracy   

w przypadku prac przestrzennych przewieszką zawierający następujący kod: 

 Numer szkoły, 

 klasa, 

 Imię ucznia, 

 Numer z dziennika lekcyjnego, 

 Informację, że praca została wykonana samodzielnie!  

Przykład: SP2/ 5c/Marek13/praca została wykonana samodzielnie. 

b) prace nieopisane nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 

 

11.Terminy:  

 dostarczania prac: od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. 

 Informacja o laureatach, zostanie przekazana telefonicznie do sekretariatów szkół i 

przedszkoli, niezwłocznie po posiedzeniu komisji konkursowej. 

 Podsumowanie konkursów i nagrodzenie laureatów Miejskiego Finału Konkursów 

Ekologicznych odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 roku o godzinie 9:30 w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Pszowie. 

 

13. Dostarczanie prac do organizatora. 

 współorganizatorami konkursu są: Urząd Miasta Pszów, Szkoła Podstawowa nr 1  

w Pszowie, Nadleśnictwo Rybnik. Za przeprowadzenie konkursów i organizację GALI 

LAUREATÓW odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie, 

 Prace można dostarczać osobiście lub drogą pocztową na adres Szkoły Podstawowej nr 1 

w Pszowie przy ul. Romualda Traugutta 12 w godzinach pracy sekretariatu. 

 Prezentacje multimedialne w programie POWER POINT można przesłać na adres 

ewakrauspe@02.pl lub dostarczyć na nośniku. 

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także 

wykorzystania danych osobowych w informacjach podawanych mediom na temat  

laureatów konkursu ekologicznego. 

15. Decyzja powołanej Komisji Konkursowej jest niepodważalna. 

16. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 

17. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z organizatorem, tel.  

0-32 4558602. Za przeprowadzenie konkursu w klasach trzecich z ramienia 

organizatora odpowiedzialna jest pani Angelika Zając (tel. 508309475)  

za klasy starsze odpowiada pani Barbara Milion (tel. 728360113 ) 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Ogólnego Miejskich Konkursów Ekologicznych  

organizowanych w Pszowie z okazji DNIA ZIEMI 

 

 

INFORMACE DODATKOWE I WYJAŚNIENIA  

DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSÓW. 

 

1. Konkursy skierowane do przedszkoli : 

 

 Plakaty edukacyjne o segregacji śmieci (przedstawiciel SP1 w Pszowie 

dostarczy arkusze papieru w kolorze 3 pojemników na segregowane w nich 

śmieci) – przedszkolaki wykonują pracę w grupach wiekowych –jedna praca 

na grupę. Wszyscy uczestnicy otrzymają słodycze.  

 Marsz ekologiczny z zielonymi akcentami ubioru w Dniu Ziemi 22 

kwietnia –MARSZ DLA ZIEMI (lub w okolicy tej daty, w zależności od 

warunków atmosferycznych). Wymagana jest fotorelacja z wyjścia przesłana 

na adres dyrektorsp1@pszow.pl   

 Kreatywny indywidualny konkurs plastyczny na „EKOJEŻ” z wykorzystanie 

różnych materiałów w ramach recyklingu. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymają słodycze, zaś autorzy najlepszych 3 prac –nagrody rzeczowe.  

 

2. Konkursy skierowane do klas I-III: 

 

 Konkurs zespołowy wiedzy przyrodniczo-ekologicznej tylko dla uczniów 

klas III Konkurs będzie miał pisemną formę testu wiadomości oraz prezentacji 

lub omówienia doświadczenia. Z jednej szkoły może uczestniczyć 

maksymalnie 3 zawodników wyłonionych w konkursie szkolnym.  Trzy 

najlepsze drużyny otrzymają nagrody rzeczowe.  

 Dla wszystkich uczniów klas I-III konkurs plastyczny EKOZOO – 

wykonują zwierzęta w ramach recyklingu. Autorzy trzech najlepszych prac 

otrzymają nagrody rzeczowe.  

 Zespołowa akcja ekologiczno – przyrodnicza „W trosce o świeże 

powietrze” – sadzimy nasze drzewko (delegacja uczniów sadzi wspólnie 

drzewo, dostarczone przez organizatora, na terenie swojej szkoły). Wymagana 

jest fotorelacja z akcji przesłana na adres dyrektorsp1@pszow.pl  

 

 Konkurs plastyczny „Niszczyciele Ziemi”. Praca płaska, technika dowolna, 

format A4. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.  

 

3. Konkursy skierowane do klas IV-VIII: 

 Indywidualny konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej z elementami 

geografii dla klas V-VI. Konkurs będzie miał pisemną formę testu 

wiadomości. Z jednej szkoły może uczestniczyć maksymalnie 3 zawodników 

wyłonionych w konkursie szkolnym. Najlepszych 3 uczestników konkursu 

miejskiego otrzyma nagrody rzeczowe.  

 Indywidualny konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej z elementami 

geografii dla klas VII-VIII. Konkurs będzie miał pisemną formę testu 

wiadomości. Z jednej szkoły może uczestniczyć maksymalnie 3 zawodników 

wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Najlepszych 3 uczestników konkursu 

miejskiego otrzyma nagrody rzeczowe.  

mailto:dyrektorsp1@pszow.pl
mailto:dyrektorsp1@pszow.pl
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Zagadnienia do miejskiego konkursu ekologicznego dla klas V i VI. 

 

1. Ogólna znajomość mapy Europy. 

2. Osobliwości przyrodnicze w parkach narodowych w Polsce. 

3. Zdrowy styl życia. 

4. Zasady prawidłowego odżywiania się. 

5. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego – rodzaje, przyczyny, skutki  

          i zapobieganie.  

6. Segregacja odpadów. 

7. Liście drzew liściastych i iglastych w Polsce. 

 

Zagadnienia do miejskiego konkursu ekologicznego dla klas VII i VIII. 

 

1. Ogólna znajomość mapy świata. 

2. Formy ochrony przyrody w Polsce. 

3. Zdrowy styl życia. 

4. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. 

5. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego – rodzaje, przyczyny, skutki  

    i zapobieganie.  

6. Segregacja odpadów. 

7. Liście drzew liściastych i iglastych w Polsce. 

 

 EKOLOGICZNA GRA POKÓJ ZAGADEK  - akcja ekologiczna tylko dla 

uczniów klas IV. Zostanie przeprowadzona na terenie Szkoły Podstawowej nr 

1 w Pszowie w dniu 1 kwietnia 2020 r. od godziny 10:30. Tematyka 

obejmować będzie zagadnienia o treściach ekologiczno-przyrodniczych. 

Zgłoszenia telefoniczne prosimy dokonać do dnia 15 marca 2020 r.   

 Konkurs plastyczny „Recykling – co JA mogę zrobić dla ziemi?”. Praca 

płaska, technika dowolna, format A3. Autorzy trzech najlepszych prac 

otrzymają nagrody rzeczowe.  

  „Śmieci mniej – Ziemi lżej” – konkurs na komiks o treści nawiązującej do 

wiedzy i umiejętności w zakresie segregacji i recyklingu odpadów oraz 

ochrony środowiska, w którym żyjemy. Każda szkoła może dostarczyć 

maksymalnie 5 najlepszych komiksów w wersji papierowej, maksymalnie do 8 

stron, w formacie dowolnym, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Autorzy 

trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.  

 Prezentacja multimedialna o tematyce ekologicznej – konkurs dla uczniów 

klas VIII. Uczestnik wykonuje prezentację tematyczną składającą się 

maksymalnie z 10 slajdów w programie POWER POINT. Prezentacje można 

przesyłać mailem na adres ewakrauspe@o2.pl  Autorzy trzech najlepszych 

prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

  Indywidualny konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV-VIII pod hasłem 

„W harmonii z przyrodą”. Zdjęcie w formacie 20 x 30 cm. Każda szkoła może 

dostarczyć maksymalnie 5 prac wyłonionych w eliminacjach szkolnych. 

Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.  

 

Osobami do kontaktu z ramienia organizatora są: 

-Angelika Zając 32 4558602 (klasy I-III), 

-Barbara Milion 32 4558602 lub 728360113 (klasy IV-VIII), 

-Jacek Sowa 608 20 90 96 

 

 

 

mailto:ewakrauspe@o2.pl
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu Ogólnego Miejskich Konkursów Ekologicznych  

organizowanych w Pszowie z okazji DNIA ZIEMI 

 

 

 

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY 

MIEJSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEGO DLA 

UCZNIÓW KLAS III w roku szkolnym 2019/2020 
 

I. Zagadnienia ogólne: 
1. Organizatorzy konkursu: Urząd Miasta Pszów, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie, 

Nadleśnictwo Rybnik. 

2. Konkurs miejski odbędzie się 24 marca 2020 r. od godziny 9:00 w sali nr 28 SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 W PSZOWIE ul. Traugutta 12 tel. 32 455 86 02  

e-mail: sp1@pszow.pl 

3. Konkurs skierowany jest dla wszystkich uczniów klas III szkół podstawowych miasta 

Pszowa, zgłoszonych do organizatora we właściwym terminie. Wzór zgłoszenia określa 

Załącznik nr 3 do regulaminu ogólnego. 

4. Opiekę merytoryczną nad całością konkursu i organizacją etapu miejskiego przejmuje 

komisja konkursowa. 

5. Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez współorganizatora -Szkołę 

Podstawową nr 1 w Pszowie. 

 

II. Zagadnienia: 
1. Segregacja śmieci  

2. Niska emisja  

3. Obieg wody w przyrodzie  

4. Zwierzęta i rośliny chronione  

5. Pojęcia ekologiczne  

6. Mapa Polski (ważne miasta, rzeki, kierunki świata)  

7. Ekosystemy (las, pole, park, łąka) 

 

 

III. Cele konkursu:  
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych uczniów 

- promocja wiedzy na temat najbliższego środowiska przyrodniczego uczniów 

- uwrażliwienie na piękno przyrody 

- promowanie wiedzy i postaw proekologicznych 

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i prezentacji własnych osiągnięć 

 

 

IV. Organizacja konkursu i poszczególne etapy: 
Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny składa się z następujących etapów: 

 szkolny - organizuje go każda szkoła we własnym zakresie, 

 miejski - organizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie,  

 powiatowy - organizowany przez: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 44-304 Wodzisław Śląski 

ul. Jastrzębska 136 w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 9:00 

 wojewódzki – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach Baranowicach, ul. 

Strażacka 6 w dniu 5 maja 2020 r. o godzinie 9:30. 

https://poczta.wp.pl/k/
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Etap I – szkolny 
1. W etapie szkolnym mogą brać udział wszyscy uczniowie klas III danej szkoły 

podstawowej. 

2. Eliminacje przygotowują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe, powołane przez 

dyrektorów poszczególnych szkół. 

3. Zadania przygotowuje nauczyciel powołany przez Szkolną Komisję Konkursową danej 

szkoły. 

4. W konkursie miejskim bierze udział zwycięska na etapie szkolnym 3 – osobowa drużyna 

szkolna.  

 

Etap II – miejski 
1. Przeprowadzony zostanie przez Miejską Komisję Konkursową w Szkole Podstawowej nr 1 

w Pszowie.  

2. Zadania przygotowuje zespół nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły, w której 

odbędzie się konkurs. 

3. Konkurs składać się będzie z dwóch części: 

 

I część:  

Test wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, który potrwa 45 minut. 

 

II część:  

Uczestnicy wykonują ciekawe doświadczenie, omawiają jego przebieg i efekt końcowy. 

Jeżeli doświadczenie jest czasochłonne, uczestnicy omawiają tylko przebieg wykonanego 

wcześniej doświadczenia (mogą wykorzystać zdjęcia i rysunki) i prezentują jego efekt 

końcowy. Każda grupa ma na prezentację doświadczenia 3 minuty.  

 

Do dalszego etapu ( powiatowego) przechodzi drużyna , która zdobyła 1 miejsce w Miejskim 

Konkursie Przyrodniczo - Ekologicznym dla uczniów klas III szkoły podstawowej. 

 

V. Nagrody i wyróżnienia: 
1. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca  

w konkursie miejskim, dla każdego członka drużyny. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowego wyróżnienia drużynie za 

ciekawe bardzo doświadczenie. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej GALI LAUREATÓW  

w dniu 28 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie,  

o godzinie 9:30. 
 

Laureatów 1 miejsca miejskiego konkursu ekologicznego zgłasza do  

20 kwietnia 2020 r. na adres organizatora etapu powiatowego: zsp2@wodzislaw-slaski.pl  

z ramienia organizatora pani Angelika Zając (tel. 508309475). 

 

 

W imieniu organizatora:  

Angelika Zając 
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu Ogólnego Miejskich Konkursów Ekologicznych  

organizowanych w Pszowie z okazji DNIA ZIEMI 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO MIEJSKIEGO KONKURSU 

PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNEGO 

KLAS III / V-VI / VIII-VIII* SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

w roku szkolnym 2019/2020 
 

Poz. Imię i nazwisko ucznia Klasa Nazwa placówki Imię i nazwisko 

opiekuna 

1.     

2.     

3.     

 
Oświadczam, że wszyscy reprezentanci szkoły posiadają podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego 

zgody** na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku przez Szkołę Podstawową nr 1 w 

Pszowie ul. Traugutta 12, 44 – 370 Pszów, organizatora Miejskiego Konkursu Przyrodniczo – 

Ekologicznego zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 

ze zm.)  

 
 

*Niewłaściwe skreślić 

**podpisane zgody rodziców są integralną częścią karty zgłoszeniowej. 

 

 

 

 

 

Pszów, ……………………………..2020 r.                                                           ……………………………  
                 /podpis dyrektora szkoły/ 
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ZGODA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
 

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

Imię i nazwisko dziecka 

 

 
przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pszowie ul. Traugutta 12, 44 – 370 Pszów, organizatora Miejskiego Konkursu 

Przyrodniczo – Ekologicznego zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, 
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(a) faktu, że przysługuje mi prawo do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania 

zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska laureatów konkursu oraz zdjęć z 

konkursu na stronie internetowej wyżej wymienionej szkoły 

 

 

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

                                                                                     data i czytelny podpis rodzica 
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