
 

REGULAMIN 

I POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„EKO-ARBUZ”  

 

1. Organizator  

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

 

2. Patronat nad konkursem:  

Starosta Powiatu Tomaszowskiego. 

 

3. Warunki udziału: 

• Konkurs jest przeznaczony dla uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych 

zainteresowanych celami i treściami konkursu.  

• Rodzic lub prawny opiekun uczestnika konkursu składa do Dyrektora Szkoły lub Szkolnego 

Koordynatora Konkursu oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w I POWIATOWYM 

KONKURSIE EKOLOGICZNYM „EKO-ARBUZ” oraz na publikację wizerunku na potrzeby dokumentacji 

i celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. wraz z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem 

konkursu i akceptacją jego postanowień (Załącznik nr 2 do regulaminu). 

• Tematyka konkursu wynika z Podstawy Programowej i jest realizowana w ramach różnych 

przedmiotów nauczania lub odrębnych zajęć z wykorzystaniem podręczników zatwierdzonych 

przez MEN oraz z zestawu literatury(Załącznik nr 3 do regulaminu). 

 

4. Cele konkursu 

• podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie ekologii, ochrony przyrodyi środowiska, 

• zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, 

• poznawanie terenów zagrożonych i prawnie chronionych, w tym parków krajobrazowych 

naszego regionu (Spalski PK i Sulejowski PK), 

• poznawanie walorów krajoznawczo – turystycznych regionu, 

• budzenie świadomości i wrażliwości ekologicznej - podniesienie świadomości w zakresie 

zrównoważonej konsumpcji oraz gospodarki odpadowej,  

• ocenianie skutków zmian zachodzących w środowisku pod wpływem działalności człowieka 

• utrwalenie aktywnych postaw oraz pozytywnych nawyków proekologicznych wśród młodzieży,  

• uzasadnienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego w celu zachowania różnorodności 

biologicznej, 

• wspieranie uzdolnień uczniów,  

• kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów,  

• rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,  

• wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym,  

• dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu, 

• stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji, 

• mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy. 



 

5. Organizacja konkursu 

• Szkolny Koordynator Konkursu może zgłosić do 5 uczestników danej szkoły. 

• Wypełnione zgłoszenie (Załącznik nr 1) należy przesłać w formie elektronicznej na adres szkoły: 

ekoarbuz.2lo@gmail.com, bądź złożyć w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim do 23.03.2021 r. 

• Szkolny Koordynator Konkursu jest zobowiązany przekazać zgody na publikowanie danych 

osobowych uczestników i wyniku uzyskanego w I Powiatowym Konkursie Ekologicznym „EKO-

ARBUZ” i dostarczenie ich osobiście do II LO im. Stefana Żeromskiego lub w formie skanu 

przesłanego na e-mail ekoarbuz.2lo@gmail.comdo dnia 23.03.2021 r.  (załącznik nr 2). Bez 

powyższego dokumentu, uczeń nie może przystąpić do konkursu. 

• Konkurs będzie miał formę turnieju wiedzy ekologiczno-przyrodniczej, który odbędzie się 

14 kwietnia 2021 r. o godzinie 9:00 (ŚRODA) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 

Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. 

• Uczestnicy konkursu, w czasie przebywania na terenie II LO w Tomaszowie Maz. zobowiązani są 

do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, tj. muszą posiadać przy sobie maseczkę, korzystać 

wyłącznie z własnych przyborów szkolnych oraz zachowywać bezpieczna odległość od innych 

osób. 

• Uczniowie będą rozwiązywać test dotyczący m.in. ekologii, przyrody, ochrony środowiska oraz 

fauny i flory powiatu tomaszowskiego.  

• Test będzie zawierał pytania zamknięte – jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz zadania 

otwarte. 

• Czas pracy uczestników konkursu wynosi 70 minut, od chwili rozpoczęcia rozwiązywania zadań. 

• Dyrektor II LO powołuje trzyosobową Komisję Konkursową oraz wyznacza przewodniczącego. W 

skład Komisji wchodzą nauczyciele przedmiotów przyrodniczych II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim.   

• Zadaniem Komisji jest organizacja Konkursu „EKO-ARBUZ” i nadzór nad jego przebiegiem, a w 

szczególności:  

a) przygotowanie zadań konkursowych  

b) rzetelne ocenienie prac uczestników zgodnie z opracowaną wcześniej punktacją 

c) ustalenie listy laureatów  

d) zorganizowanie uroczystości wręczenia nagród 

 

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  

 

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej II LO znajdującej się pod adresem 

https://2liceum.pl oraz fanpagu szkoły na Facebooku dnia 21.04.2021 r. 

• Uroczysta gala finałowa, podczas której nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień, odbędzie się dnia 

21.04.2021 r. o godzinie 10.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w 

Tomaszowie Mazowieckim. 

• Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, natomiast dla wszystkich uczestników finału 

dyplomy oraz upominki. 

• Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

7. Przepisy końcowe   

 

• W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej konkurs odbędzie się w formie 

elektronicznej. Wówczas więcej informacji na ten temat zostanie przesłane na adresy e-mail, z 

których napłynęły zgłoszenia. 
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• Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga komisja Konkursu. 

• Dokumentację związaną z konkursem przechowuje II LO im. Stefana Żeromskiego do końca roku 

szkolnego 2020/2021. 

• Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych do celów konkursu. 

• Dane osobowe podane przez uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby organizacji 

Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim. 

• Regulamin wraz z niezbędnymi załącznikami i zakresem wymagań jest dostępny na stronie 

internetowej Organizatora pod adresem https://2liceum.pl 

 

 

 

 

 

 


