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Regulamin  Konkursu Ekologicznego 2021/22 

Edycja III 

§1 

ORGANIZATOR 

 Organizatorem „ Konkursu Ekologicznego 2021/22”, zwanego dalej Konkursem, jest p. Agata 

Drzewek, nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka w Radzyminie. 

§2 

 CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

1. doskonalenie i podniesienie poziomu wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz o ekologii, 2. nauka 

obserwacji i rozpoznawania pospolitych i chronionych gatunków roślin występujących w Polsce, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu wołomińskiego, 3. zwrócenie uwagi  na potrzebę 

kształtowania u młodzieży aktywnej, świadomej i odpowiedzialnej postawy wobec przyrody, 

rozbudzenie wrażliwości na piękno i potrzeby przyrody. 4. stworzenie pracy plastycznej w postaci 

zielnika, zawierającego rozpoznane i opisane gatunki roślin zielnych i drzew występujących w 

powiecie wołomińskim. 

 §3  

UCZESTNICY 

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII  Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. Mariana 

Pisarka w Radzyminie . W konkursie mogą brać udział drużyny składające się z dwóch osób. 2. 

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie Drużyny, poprzez wypełnienie załącznika nr 1 , które 

należy złożyć do p. Agaty Drzewek, w terminie wskazanym  przez nauczyciela prowadzącego. 3. 

Zgłoszenia można składać - w formie papierowej do Sali nr 2.15, nowy budynek szkoły lub - wysyłając 

e-mail zawierający skan zgłoszenia na adres: agata.dwakoty@gmail.coml  4. Każda zgłoszona osoba 

może być członkiem tylko jednej Drużyny. 6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne . 5. 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na jego 

warunki. 6. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona. 

§4 

PRZEBIEG KONKURSU 

Ramy czasowe Opis 

 
20 września 2021 

 
Ogłoszenie konkursu 

 
Do 30 września 2021 

 

 
Termin zgłaszania Drużyn do uczestnictwa w 

Konkursie 

 
Do 30listopada 2021 

Sprawozdanie z przebiegu prac  (notatka, 
zdjęcia) w formie elektronicznej na adres 

agata.dwakoty@gmail.com 

mailto:agata.dwakoty@gmail.coml
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Do 25 maja 2022 

 
Dostarczenie zielnika do Sali 2.15 (nowy 

budynek) 

 
1 czerwca 2022 

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników 
na szkolnej stronie internetowej. 

 

§5 

ZIELNIK 

1.Każda zgłoszona praca plastyczna w formie zielnika powinna zawierać następujące informacje: 

a. nazwę Drużyny 

b. imiona i nazwiska członków Drużyny 

c. klasę i nazwę szkoły , do której uczęszczają. 

2. Zielnik powinien zawierać co najmniej 30 różnych rozpoznanych gatunków roślin zielnych i drzew 

przedstawionych na kartach zielnika opatrzonych etykietą (załącznik nr2), nie wolno zrywać roślin 

objętych ochroną prawną – należy je sfotografować. 

3.Karty zielnika mogą być sporządzone z wykorzystaniem zasuszonych części roślin lub rysunków 

wykonanych odręcznie przez członków Drużyny, przy użyciu technik plastycznych. 

4.Co najmniej 8 sztuk dobrej jakości  zdjęć  wraz z opisem, dokumentujących pracę całej drużyny przy 

wykonywaniu zielnika. 

5.Bibliografię zawierającą źródła informacji, na podstawie których oznaczone zostały przedstawione 

w zielniku rośliny zielne i drzewa. 

6.Zielniki można składać tylko w formie papierowej (nie dopuszcza się do oceny przez komisję formy 

cyfrowej) do sali nr 2.15 (nowy budynek). 

7.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

§6 

KRYTERIA OCENIANIA 

1.Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową, powołaną przez Organizatora 

konkursu. 

2.Podczas oceniania  komisja weźmie pod uwagę: 

-poprawność zbioru przedstawionych  w zielniku roślin i drzew ( w przypadku: małych gatunków 

jednorocznych należy umieścić całe rośliny, w przypadku bylin dopuszczony jest brak korzenia, w 

przypadku owoców dopuszczona jest dokumentacja w postaci rysunków lub zdjęć, w przypadku 

dużych okazów właściwy wybór części rośliny umożliwiający weryfikacje określenia jej gatunku), 

-kompletność i poprawność kart zielnika zgodnie z załącznikiem nr 2, 
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-staranność umieszczenia okazów roślin i drzew na kartach zielnika (rozłożenie pędów, liści i kwiatów) 

oraz jakość ich zasuszenia, 

-poprawność rozpoznania gatunku, nazwy roślin i drzew, 

-jakość i adekwatność zawartych zdjęć, 

-przestrzeganie obowiązującego prawa (prace zawierające gatunki chronione lub zebrane z terenów 

objętych ochroną prawną będą dyskwalifikowane, 

-kompozycję, staranność wykonania i poprawność językową opisu, 

-oryginalność i pomysłowość. 

§7 

NAGRODY 

1.Organizator Konkursu  przewiduje atrakcyjne  nagrody rzeczowe. 

2. Dla Drużyn wyróżnionych Organizator przewiduje cząstkowe oceny celujące z biologii. 

3.Dla wszystkich Drużyn biorących udział Konkursie Organizator przewiduje dyplomy za uczestnictwo. 

4.Wyniki oraz termin i miejsce wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej  szkoły. 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Ekologicznego 2020/21,edycja II, dotyczącego wiedzy o 

środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo w 

powiecie wołomińskim, zwanego dalej konkursem. 

WYGLĄD KARTY ZIELNIKOWEJ I ETYKIETY 

Karta zielnikowa powinna być wykonana na sztywnym papierze np. brystol w formacie A4 lub A3 oraz 

opatrzona etykieta ( w prawym dolnym rogu) według poniższego wzoru: 

Etykieta: 

 
Nazwa Drużyny 

 
 Nazwa łacińska rośliny 

 
Nazwa polska rośliny 

 
miejsce zbioru 

data(rok, m-c, dzień)        
 
zebrał:  ………………………………………..    oznaczył:  ……………………………………. 
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Zebrane rośliny przyklejamy na karty zielnikowe wąskimi paskami papieru lub wąskimi plastrami typu 

„gęsia skórka” (do nabycia w aptece pod tą nazwą). Plastry te jest łatwo przykleić nie uszkadzając 

przy tym zbioru – nie przyklejamy roślin bezpośrednio klejem. 

Nie wolno zbierać roślin: 

- objętych ochroną prawną (Rozporządzenie Ministra Środowiska), 

-rosnących w miejscach objętych ochroną prawną, 

-rzadko występujących, 

-wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, 

-jeśli jest ich mniej niż 5 w danym miejscu zbioru. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Złożone prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

ppłk. pil. Mariana Pisarka w Radzyminie. 

2. Najciekawsze prace mogą zostać wykorzystane dla potrzeb realizacji edukacji ekologicznej na 

lekcjach biologii. 

3.Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


