
 

 

III POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNY 

DLA KLAS  III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
Organizator konkursu  

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Wodzisławiu Śl. oś. 1 Maja 16 a 

44-304 Wodzisław Śl. 

Tel. 604615375 

oraz nauczyciele 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  

w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Jastrzębska 136 

Telefon:    032 455 47 63  
                    
 

 

• Data przeprowadzenia konkursu 6 maj 2021 r. (piątek) godzina 9.00 

• Zgłoszenia do 30 kwietnia 

Miejsce:   
Każda drużyna pisze konkurs online na terenie swojej placówki. Po zakończonym konkursie 

karty odpowiedzi uczniów nauczyciel wkłada do koperty i wysyła w dniu konkursu pocztą  

na adres organizatora: 
 

 Zdjęcie z opisem danych uczestnika z części III konkursu nauczyciel przeprowadzający konkurs w 

szkole wysyła w danym dniu na adres mailowy: aczop@podn.wodzislaw.pl  

 

Zakres materiału: 

Segregacja śmieci 

Niska emisja 

Obieg wody w przyrodzie 

Zwierzęta i rośliny chronione 

Pojęcia ekologiczne 

Mapa Polski (ważne miasta, rzeki, kierunki świata) 

Ekosystemy (las, pole, park, łąka) 

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 

Warunki uczestnictwa: 

mailto:aczop@podn.wodzislaw.pl


W konkursie bierze udział 3 osobowa drużyna wybrana w eliminacjach szkolnych spośród uczniów 

klas III – konkursy szkolne przeprowadzone zostają w szkołach. 

Zasady konkursu:     
konkurs składa się z 3 części: 

1. Część Teoretyczna: Turniej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej 

2. Część Multimedialna:  Na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez 

organizatora konkursu nauczyciel przeprowadzający konkurs wyświetla uczniom kolejne 

slajdy a uczniowie na przygotowanej przez organizatora i wydrukowanej przez nauczyciela 

przeprowadzającego konkurs karcie odpowiedzi wpisują odpowiedzi. 

3.  Część Praktyczna: Uczniowie wykonują pod nadzorem nauczyciela przeprowadzającego 

konkurs w szkole wystawę dekoracji wiosennej z wykorzystaniem wcześniej 

przygotowanych przez siebie surowców wtórnych. Nauczyciel kontroluje, aby praca 

uczniów była samodzielna, a na koniec wykonuje zdjęcie pracy wykonanej przez uczniów i 

wysyła w dniu konkursu na adres mailowy: aczop@podn.wodzislaw.pl 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

• Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu  

• Laureaci I , II i III miejsca otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

• Laureaci I miejsca reprezentują powiat w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczo – 

Ekologicznym w Żorach 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady 

Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 

2. Zgłoszenie do konkursu oznacza posiadanie przez uczestnika zgody na publikacje zdjęć 

uczestników konkursu. 

3.  Zwycięska drużyna będzie reprezentowała powiat wodzisławski  na Wojewódzkim 

Konkursie Przyrodniczo- Ekologicznym, w którym do 20 maja 2021 r. należy złożyć prace 

konkursowe. Do konkursu zgłasza organizator powiatowego konkursu.  

4. Osoby przygotowujące konkurs: 

Nauczyciele Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2: 

 p. Grażyna Skrobacz, p. Sylwia Brenk  

 Konsultantem PODN Anna Czop 

 Serdecznie zapraszamy uczniów klas III do wzięcia udziału w Powiatowym etapie Konkursu 

Przyrodniczo- Ekologicznego. 

 

Karta zgłoszeniowa uczestnika na Powiatowy Konkurs Przyrodniczo- 

Ekologiczny  
 

Laureatów I miejsca szkolnego konkursu ekologicznego należy zgłosić  

do  7 kwietnia  2021r.  na adres organizatora: aczop@podn.wodzislaw.pl 

 

Lp

. 

Imię i nazwisko ucznia klasa Nazwa 

placówki, adres, 

telefon 

Imię i nazwisko 

opiekuna/ 

nauczyciela 

 

1. 
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2. 

 

    

 

3. 

 

    

 
 

 

Klauzula zgody 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

……………………………………………………  w celach organizacji i 

przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach 

konkursu. 

 Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 ………………………………………………………. 

                                             

                                                    Klauzula informacyjna 

 Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 

udostępnionych danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie.  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

……………………………………………………….  

    

                                                        Oświadczenie  

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w regulaminie konkursu.  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

……………………………………………………….  

                                             

 



 

                                        Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

wizerunku dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach 

przez organizatorów, na potrzeby konkursu. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach organizatora) oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek 

dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w 

inny sposób dóbr osobistych dziecka. 

 Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 …………………………………………………………………. 


