
 

REGULAMIN  
XII Międzyszkolnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego 

„Niech bije zielone serce Ziemi” 
pod patronatem  

Burmistrza Miasta Dębica i Nadleśnictwa Dębica 
przeznaczonego dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych 

 

 

Konkurs obejmuje 2 kategorie: 

(każda szkoła może wziąć udział w obydwu lub w wybranej kategorii) 

 

1. „Mój EKO-dom” 

należy wykonać plakat, którego tematem będzie codzienne funkcjonowanie domu i je-

go mieszkańców w szeroko pojętym aspekcie ekologicznym, czyli:  oszczędzanie wody 

i energii elektrycznej, segregowanie odpadów, elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne, 

poruszanie się pojazdami ekologicznymi, kompostowanie odpadów biodegradowal-

nych, itp. 

Praca ma być płaska, wykonana dowolną techniką, format 70X50 cm.  

Należy wyeksponować hasło plakatu. 

(Prace powinny zostać przygotowane indywidualne przez uczniów pod kierunkiem na-

uczycieli i rodziców). 

Przyjmujemy do 10 prac z każdej szkoły.  

Przy ocenie jury weźmie pod uwagę pomysłowość, estetykę i technikę wykonania pla-

katu. 

Organizatorzy nie zwracają prac! 

 

2. Test wiedzy z zakresu przyrody i ekologii 

obejmuje wiadomości objęte programem nauczania zintegrowanego dla klas I-III oraz 

wykraczające poza ten obszar, dotyczące - tak zwanej - wiedzy ogólnej w kategoriach 

przyrodniczych, dostępnej dzieciom z książek przyrodniczych i różnorakich programów 

edukacyjnych. (Testy oceniane są indywidualnie). 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie max. 3 uczniów ze szkoły z klasy II lub III.  

 

 

Termin nadsyłania plakatów  

i zgłaszania udziału szkół w teście —  
do 1 kwietnia 2016 roku 



Wszystkie prace muszą być opatrzone karteczką z danymi: 

 
A) imię i nazwisko ucznia 

B) klasa 
C) imię i nazwisko nauczyciela opiekuna 

D) nazwa i adres szkoły 
E) telefon kontaktowy 

 

Harmonogram Konkursu: 

 
 Do  1  kwietnia 2016 r. - nadsyłanie prac i zgłaszanie uczestników do te-

stu; 

 Dzień Konkursu - 22 kwietnia 2016 roku: 

o godz. 11.00 - pisanie testu wiedzy (60 min),  

od 12.00 do 13.00 - przerwa i poczęstunek dla uczestników testu, 

o godz. 13.00 - uroczyste podsumowanie Konkursu, przedstawienie teatralne, 

wręczenie nagród i dyplomów. 

 

Adres szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy 
ul. H. Wagnera 4 

39-200 Dębica 
 
Telefon do sekretariatu SP 10:  
14 6 969 990 

Organizatorzy Konkursu: 

nauczycielki nauczania  
zintegrowanego 

Dyrektor szkoły 
mgr inż. Mariusz Zając 


