I POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jaworskiego. Konkurs realizowany jest
w ramach projektu, pn. „Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej do Parku Krajobrazowego „Chełmy”
- celem udostępnienia bogactwa przyrodniczego i rozwoju turystyki w Powiecie Jaworskim”.
ORGANIZATORZY:
1. Starostwo Powiatowe w Jaworze,
2. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze.

CELE KONKURSU:
•

wyłonienie Mistrza Ekologii Powiatu Jaworskiego,

•

pogłębianie wiedzy z dziedziny ekologii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

•

rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony środowiska,

•

wspieranie młodzieży zainteresowanej ekologią.

KOORDYNATOR: Anna Dziędzioła – nauczyciel PCKZ i U
REGULAMIN:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – II liceum ogólnokształcącego oraz klas I-III
technikum.
2. Organizatorzy nie przewidują eliminacji szkolnych, pozostawiając ich przeprowadzenie,
w dowolnej formie nauczycielom w danej placówce.
3. W etapie powiatowym bierze udział po pięciu laureatów Szkolnego Konkursu Wiedzy
Ekologicznej z każdej szkoły (ZSIP w Bolkowie, PCKZ i U i I LO w Jaworze), łącznie piętnastu
uczniów. Komisję konkursową etapu powiatowego powołuje wspólnie Starosta Jaworski oraz
Dyrektor PORE w Jaworze. Członkami Jury będą m.in. opiekunowie uczestników konkursu,
doradca

metodyczny,

jako

przewodniczący

oraz

przedstawiciel

Urzędu

(współorganizatora).
4. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje tekst oraz zagadnienia i pytania z nim związane, na które
udziela odpowiedzi według wskazówek zamieszczonych w instrukcji.
5. Konkurs jest pisemny i jednoetapowy.
6. Czas pracy: 60 minut.

7. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie prace przy pomocy klucza odpowiedzi
dołączonego do testu.
8. Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Przewidziane są również wyróżnienia.
9. Dokumentację związaną z II etapem konkursu (protokoły, prace uczniów, listę laureatów)
przechowuje się w

PORE w JAWORZE

do końca roku szkolnego oraz na czas dłuższy,

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze.
10. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli
i rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z organizacją konkursu.

TERMIN:
1. Konkurs odbędzie się 18 maja 2018 r. o godz. 12.00 w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji
w Jaworze.
2. Protokół z przebiegu etapu szkolnego należy przesłać do PORE w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11,
do 11 maja 2018 r.

TEMATYKA KONKURSU OBEJMUJE ZAGADNIENIA:
*Środowisko a oddziaływanie człowieka,
*Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego,
*Zanieczyszczenia i ochrona wód,
* Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja,
*Ochrona środowiska przed odpadami,
*Lasy – zielone bogactwo Ziemi,
*Środowisko a zdrowie człowieka,
*Ochrona przyrody w Polsce,
* Organizacja ochrony środowiska w Polsce,
*Międzynarodowy charakter ochrony środowiska,
*Park Krajobrazowy Chełmy i jego bogactwo przyrodnicze.
LITERATURA POMOCNICZA:
*Ekologia z ochroną środowiska- E. Pyłka-Gutowska, Wydawnictwo Oświatowe,
*Ochrona i kształtowanie środowiska, K. Stępczak, WSiP
* Ekologia Środowisko Przyroda, T. Umiński, WSiP
*Ekologia – wybór przyszłości, A. Kalinowska, Editions Spotkania
*Biologia na czasie – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, E.Bonar, wyd. Nowa Era

PROTOKÓŁ
z przebiegu
ETAPU SZKOLNEGO
I POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ,
który odbył się dnia ……………..o godz. …………..
w ……………………………………………………………….

1. Skład Komisji Konkursowej:
2. Liczba uczniów, którzy przystąpili do konkursu:
3. Nazwiska laureatów konkursu:
Imię i nazwisko nauczyciela
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa
-opiekuna

1.
2.
3.
4.
5.

4. Uwagi o przebiegu konkursu:

……………..……………
Podpis dyrektora szkoły

