
Regulamin konkursu ekologicznego  
pn. „Nie wypalaj trawy – przecież nie zabija się skowronków” 
dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych z terenu miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. 
CEL: 
1. Rozbudzanie zainteresowania problemami ochrony środowiska. 
2. Uświadamianie, że za ochronę środowiska musi odpowiadać każdy, kto uczestniczy 

w życiu zbiorowym. 
3. Uświadamianie, że bezpieczeństwo i ochrona przyrody zależy w dużym stopniu od nas 

samych. 
4. Pogłębianie wiedzy na temat stanu środowiska. 
5. Wskazywanie wartości i motywów użytecznych w ochronie i polepszaniu stanu 

środowiska. 
6. Wypracowanie kultury bezpieczeństwa ekologicznego wśród lokalnej społeczności. 
7. Kształtowanie postaw opartych na harmonijnym współistnieniu człowieka z przyrodą. 
8. Uwrażliwianie ludzi od wczesnego dzieciństwa na sprawy ekologii i ochrony przyrody. 
9. Zaktywizowanie zainteresowania problematyką ochrony środowiska i kształtowanie 

określonych postaw ekologicznych typu: „Dziecko miłośnikiem przyrody”, „Z ekologią za 
pan brat”, „Pomocna dłoń na rzecz ochrony przyrody”, „Na ratunek przyrodzie 
ożywionej” czy „Wandalizm i dewastacja środowiska przyrodniczego – to zapomniane, 
niechlubne karty z historii życia człowieka”. Upowszechnianie działań edukacyjno-
informacyjnych kształtujących świadomość najmłodszych i młodzieży z zakresu szeroko 
pojmowanego bezpieczeństwa ekologicznego. Wdrażanie od wczesnego dzieciństwa 
postaw i zachowań zmierzających do podejmowania działań poprawiających 
i wpływających na ochronę środowiska, w tym działań ukierunkowanych na ochronę 
przyrody ożywionej. 

ORGANIZATORZY: 
1. Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 
2. Szkoła Podstawowa nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim. 

ZASADY KONKURSU: 
1. Każdą szkołę podstawową reprezentuje 5 - osobowa drużyna z klas IV – VI i 3 - osobowa 

drużyna z klas I – III, 
2. Uczestnicy konkursu z klas IV-VI piszą test składający się z 30 pytań, a 3-osobowe 

drużyny z klas I-III rysują ilustrację formatu A-2 do podanego fragmentu wiersza, 
3. Konkurs ma charakter turnieju szkół, suma punktów uzyskanych z testu i za pracę 

plastyczną decyduje o klasyfikacji szkoły.  
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1. Dodatkowym elementem w ramach tegorocznej imprezy jest dostarczenie na konkurs, 
przez każdą zgłoszoną drużynę z klas IV–VI, 1 szt. budki lęgowej lub karmnika dla 
ptaków (każda wykonana przez uczniów budowla będzie wyeksponowana przed 
publicznością i samymi uczestnikami konkursu; na zakończenie imprezy, każda szkoła 
odbierze dostarczoną przez siebie budkę lub karmnik dla ptaków, by następnie 
zamontować (zawiesić) ją w okolicach swojej szkoły lub najbliższym jej otoczeniu 
i przejąć nad nią nadzór – kontrolę; powyższa propozycja zaproponowana przez 
organizatorów ma na celu zgłębienie i wzmocnienie działań ekologicznych wśród dzieci 
i samych uczestników konkursu, a także nauczenie ich przejmowania odpowiedzialności 
za środowisko przyrodnicze. Nauczyciele-opiekunowie grup klas IV-VI zgłoszonych do 
w/w konkursu, muszą także dostarczyć do organizatora akcji, o wytypowanym miejscu 
zamontowania budki lęgowej lub karmnika dla ptaków (informacja winna być 
wpisana w karcie zgłoszenia). Brak karmnika lub budki lęgowej oraz pominięcie 
wpisu po planowanym miejscu ich docelowego zamontowania, wyklucza udział szkoły 
w konkursie.  

2. Uczestnicy konkursu i uczniowie przygotowujący oprawę artystyczną konkursu z uwagi 
na czas trwania imprezy, otrzymują poczęstunek (np. wafelek, ciastko lub baton oraz 
soczek). 



ZGŁOSZENIA DO KONKURSU: 
1. Chętne dwie drużyny z każdej szkoły (starszą i młodszą) należy zgłosić do dnia 

16 lutego 2016 roku (wypełniając kartę dołączoną do regulaminu) do Urzędu Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Karola Rudowskiego 10 zaznaczając na 
kopercie dopisek „Konkurs ekologiczny – Ref. ZKiO”, 

2. Nauczyciel – opiekun uczniów z klas IV-VI doręcza lub przesyła wraz z kartą zgłoszenia 
propozycję pytań tekstowych wraz z zaznaczoną, prawidłową odpowiedzią (po jednym do 
każdego z 8 zagadnień tematycznych dołączonych do regulaminu). Pytania testowe 
winny przyjąć określoną formę tj. według poniższego, przykładowego wzoru: 

Które gatunki ptaków giną na łące w płomieniach?” 
a. skowronek polny, czajka, 
b. bocian czarny, mazurek, 
c. szpak, słowik szary, 

3. Organizatorzy konkursu nie gwarantują uwzględnienia wszystkich zaproponowanych 
pytań w teście, 

4. Dane uczestników – uczniów tj. imię i nazwisko winny być wypisane czytelnie, 
pismem drukowanym (w przeciwnym wypadku drużyna nie zostanie zakwalifikowana 
do udziału w konkursie ). 

TERMIN KONKURSU: 
Konkurs odbędzie się dnia 19 marca 2016 roku w godzinach od 8.50 do 13.30 w Szkole 
Podstawowej nr 13, ul. Dmowskiego 11. 

JURY: 
Organizatorzy powołują jury, które dokona doboru pytań testowych oraz będzie sprawdzać 
testy i oceniać prace plastyczne uczniów. 
Uczniowie każdej szkoły mogą zdobyć z testu maksymalnie 150 punktów (5 osób x 30 pytań 
tekstowych i dodatkowe punkty za pracę plastyczną, punktację za pracę plastyczną jury 
ustali podczas konkursu, przy czym najsłabsza praca nie może otrzymać mniej niż 2 punkty 
i za każde kolejne wyższe miejsce o 1 lub 2 punkty więcej). Decyzje jury są ostateczne (nie 
przysługują od nich jakiekolwiek odwołania). 

NAGRODY: 
a) wszyscy uczniowie otrzymują dyplomy za uczestnictwo w konkursie, 
b) uczniowie zwycięskiej 8-osobowej drużyny otrzymują nagrody książkowe, 
c) nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięskich szkół zostaną wręczone po zakończeniu 

konkursu, 
d) dyplomy i nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim w ramach programu pn. „Bezpieczne Miasto 2014”, 
e) nagrodami rzeczowymi wywalczonymi przez uczestników przez konkursu są to 

materiały edukacyjno-dydaktyczne, przekazywane dla każdej szkoły. 
f) nagrodę rzeczową o różnej wartości otrzymuje każda placówka, zgłoszona na 

konkurs (o wartości nagrody rzeczowej dla szkoły decyduje zajęte miejsce w łącznej 
klasyfikacji konkursu). 
UWAGI: 

1) W sprawach spornych, nie ujętych w regulaminie, decyzję podejmują organizatorzy 
konkursu; 

2) Placówki oświatowe z dużą ilością klas I–III i IV – VI (tj. powyżej 5-u klas z tego samego 
rocznika), mogą zgłosić o jedną drużynę więcej; ostateczną decyzję w tej sprawie 
podejmują organizatorzy konkursu; 

3) Wszystkich dodatkowych informacji nt. konkursu udzielają: 
a) Pani Marzenna Kacprzyk, Szkoła Podstawowa Nr 13, 
ul. Dmowskiego 11, telefon (0 – 44) 647-21-88 lub 607-43-57-05; 
b) Pani Nina Kołek, Ref. Zarządzania Kryzysowego i Obrony UM 
Piotrkowa Trybunalskiego, tel. (0 – 44) 649 -03- 57 


