Strzyżewice, dnia 23.04.2018r.

REGULAMIN
XXIV GMINNEJ OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ – STRZYŻEWICE 2018
ORGANIZOWANEJ POD HASŁEM:
„ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ – SEGREGUJMY ODPADY”
I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
Organizacja Olimpiady ma na celu popularyzację wiedzy ekologicznej, podnoszenie świadomości
oddziaływania człowieka na środowisko, jego skutków oraz kształtowanie postaw i nawyków
korzystnych dla natury. Zadania stawiane uczestnikom powinny sprzyjać rozwijaniu uzdolnień
i zainteresowań, pobudzać twórcze myślenie, wspomagać zdolność stosowania zdobytej wiedzy
w praktycznym działaniu.
II. ORGANIZACJA OLIMPIADY:
1. Olimpiada ekologiczna na szczeblu szkolnym i gminnym organizowana jest pod patronatem
Wójta Gminy Strzyżewice.
2. Głównym organizatorem Olimpiady i Festynu Ekologicznego jest Urząd Gminy Strzyżewice.
3. Współorganizatorami są:
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
 Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach,
 Publiczne Szkoły Podstawowe w: Kiełczewicach Górnych, Strzyżewicach - Rechcie,
Osmolicach, Żabiej Woli, Bystrzycy Starej, Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach.
III. PROGRAM MERYTORYCZNY OLIMPIADY:
 Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie powinni wykazać się wiedzą zawartą w „Podręczniku
Gminnej Olimpiady Ekologicznej”.
IV. ORGANIZACJA OLIMPIADY:
Olimpiada organizowana jest w formie 2 - etapowego konkursu:
 I etap - wewnętrzne eliminacje szkolne - do dnia 15 maja 2018r. w szkołach podstawowych.
 II etap - finał gminny – dnia 24 maja 2018r. (czwartek) – w Urzędzie Gminy w Strzyżewicach.
 Uroczysty finał odbędzie się podczas XIX Festynu Ekologicznego w dniu 17 czerwca 2018r.
w Kiełczewicach Górnych
V. PRACA KOMISJI:
1. KOMISJE SZKOLNE:
 Jej członkami są przedstawiciele szkół, które biorą udział w Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej.
 Organizują eliminacje szkolne.
 Typują uczestników finału gminnego.
 Sporządzają protokół z przebiegu eliminacji szkolnych, który potwierdza wyniki eliminacji.
2. KOMISJA GMINNA:
 Jej członkami są przedstawiciele Urzędu Gminy Strzyżewice oraz nauczyciele szkół, które biorą
udział w Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej.
 Czuwa nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady.
 Organizuje finał gminny konkursu na „Najlepszego Ekologa Gminy Strzyżewice”.
 Sporządza protokół, który potwierdza wyniki Olimpiady i jest podstawą do wydania nagród
uczestnikom.
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VI. KONKURS WIEDZOWY:
KONKURS NA „NAJLEPSZEGO EKOLOGA GMINY STRZYŻEWICE” - konkurs wiedzy
z zakresu ochrony przyrody, ochrony powietrza i gleby oraz zagadnień dotyczących miodu
i roślin miododajnych, segregacji odpadów, a także ogólnych informacji na temat Gminy
Strzyżewice.
1. ELIMINACJE SZKOLNE:
 Uczestnikiem eliminacji może być każdy chętny uczeń klas IV-VII szkół podstawowych.
 Każda szkoła biorąca udział w XXIV Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej jest zobowiązana do
przeprowadzenia eliminacji wewnętrznych na terenie szkoły i wyłonienia zespołu składającego się
z trzech najlepszych osób, które będą reprezentować szkołę.
 Komisje Szkolne przeprowadzają eliminacje wewnętrzne w terminie do dnia 15 maja 2018r.
 Eliminacje obejmują zakres wiedzy zawarty w „Podręczniku Gminnej Olimpiady Ekologicznej”.
 Komisje Szkolne sporządzają protokół z przeprowadzonych eliminacji na terenie szkoły,
zawierający: dane szkoły, termin, ilość dzieci biorących udział w eliminacjach, imiona i nazwiska
osób wchodzących w skład wyłonionego zespołu reprezentującego placówkę. Następnie jeden
egzemplarz protokołu Komisje Szkolne przekazują do Urzędu Gminy Strzyżewice - pokój nr 15
do dnia 17 maja 2018r. Protokół jest podstawą do dopuszczenia szkoły do udziału w finale
gminnym.
2. FINAŁ GMINNY:
KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA
 Finał gminny zostanie przeprowadzony w formie 6 rund pytań.
 Komisja Gminna przygotuje pulę 120 pytań z zakresu wiedzy zawartej w „Podręczniku Gminnej
Olimpiady Ekologicznej”. Osoby reprezentujące poszczególne szkoły będą odpowiadały na 6
losowo wybranych pytań.
 Losowanie pytań: Uczestnik konkursu podchodzi do stolika Komisji i losuje pytanie od 1 do 120
podając jego numer członkom Komisji oraz wraca z treścią pytania do swojego stolika. Następnie
jeden z członków Komisji odczytuje treść pytania, po zakończeniu tej czynności drugi z członków
Komisji rozpoczyna odmierzanie czasu przeznaczonego na odpowiedź. Czas przeznaczony na
przygotowanie się i udzielenie odpowiedzi na 1 pytanie wynosi 60 sekund od zakończenia czytania
pytania przez Komisję. Prawidłowość odpowiedzi ocenia cała Komisja, o przyznaniu punktu za
daną odpowiedź informuje przewodniczący Komisji. Punkty przyznane za poszczególne pytania
będą wpisywane na arkuszu odpowiedzi prowadzonym na bieżąco na tablicy wyników.
 W przypadku, gdy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie 6 pytań okaże się, że wśród
najlepszych wyników znajdą się osoby z taką samą liczbą punktów przeprowadzona zostanie
dogrywka na zasadzie losowania pytań w kolejnych rundach do pierwszej błędnej odpowiedzi.
 Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody za zajęcie: I miejsca, II miejsca, III miejsca
w Konkursie.
VII. KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM: „Jestem przyjacielem przyrody – segreguję
odpady”:
1. ORGANIZATORZY:
 Urząd Gminy Strzyżewice.
 Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach.
2. TEMATY I CEL KONKURSU:
 Tematyka konkursu związana z segregowaniem odpadów.
Celem konkursu jest:
 popularyzacja i wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności
segregacja odpadów,
 upowszechnianie wiedzy na temat nowych zasad segregacji śmieci,
 wzrost świadomości ekologicznej, wykształcenie postaw proekologicznych i wykształcenie
indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska,
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 rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją
ekologiczną.
3. UCZESTNICY:
 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do szkolnych zerówek oraz przedszkola,
a także uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Strzyżewice.
 Prace plastyczne oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
 przedszkole oraz klasy ,,O”,
 klasy I – III,
 klasy IV – VII.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
I grupa wiekowa - dzieci uczęszczające do szkolnych zerówek oraz przedszkola
a. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Jestem przyjacielem przyrody –
segreguję odpady”.
b. Interpretacja tematu jest dowolna.
c. Technika- rysunek, malarstwo.
d. Format –A4
II grupa wiekowa - uczniowie klas I-III
a. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Jestem przyjacielem przyrody –
segreguję odpady”.
b. Interpretacja tematu jest dowolna.
c. Technika- rysunek, malarstwo.
d. Format –A4
III grupa wiekowa - uczniowie klas IV-VII
a. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ulotki pt. „Jestem przyjacielem przyrody – segreguję
odpady”.
Przedmiotem konkursu jest ulotka edukacyjna łącząca w sobie zarówno część plastyczną, jak
i tekstową, zawierająca informacje na temat nowych zasad selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, ekologii i dbałości o czystość środowiska naturalnego.
b. Interpretacja tematu dowolna.
c. Technika - dowolna
d. Format – A4 obustronny. Prace powinny być wykonane tak, by formatem i wyglądem
przypominały ulotkę informacyjno – edukacyjną.
 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę
plastyczną. Widoczna pomoc osób dorosłych będzie elementem dyskwalifikującym pracę w ocenie
jury. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie i zawierającą
dane: imię i nazwisko oraz wiek (klasa) autora, nazwa i adres szkoły.
 Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły przeprowadza wstępną selekcję
prac i przekazuje w terminie do dnia 17 maja 2018r. do Urzędu Gminy Strzyżewice (pokój nr 15)
następującą ilość prac w poszczególnych kategoriach wiekowych:
 przedszkole, klasy ,,O” – max. 6 prac z każdej placówki,
 klasy I – III – max. 9 prac z każdej placówki,
 klasy IV –VII – max. 12 prac z każdej placówki,
 Komisja szkolna przekazuje ponadto w terminie do dnia 17 maja 2018r. w wersji papierowej
oraz elektronicznej na adres: ekologia@strzyzewice.ug.net.pl listę uczniów, którzy zakwalifikowali
się do finału gminnego zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora oraz wiek (klasa),
nazwa i adres szkoły.
 Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
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 Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji Organizatora.
5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE:
1. Prace oceniać będzie Gminna Komisja Konkursowa.
2. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
a) zgodność pracy z tematyką,
b) technika wykonania pracy,
c) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
d) ogólne wrażenia estetyczne.
3. Ocena prac nastąpi do dnia 25 maja 2018r.
4. Najwyżej ocenione prace (max. 5 prac w każdej kategorii wiekowej) zostaną nagrodzone
dyplomem i upominkiem.
5. Ogłoszenie wyników konkursu, połączone z wystawą prac i wręczeniem nagród odbędzie się
podczas XIX Festynu Ekologicznego.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do nagrodzonych
zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji.
 Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie.
 Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania lub przedstawienia laureatów konkursu
w środkach masowego przekazu. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża jednocześnie swoją
zgodę na publikację w środkach masowego przekazu.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.
 Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
VIII. PREZENTACJE SZKÓŁ Z TERENU GMINY STRZYŻEWICE: PRZEDSZKOLE
ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWE:
 Każda ze szkół z terenu Gminy Strzyżewice przygotowuje na XIX Festyn Ekologiczny pokaz
o tematyce ekologicznej. Czas trwania pokazu ok. 15 minut. Forma pokazu dowolna.
 Wszystkie szkoły, które przygotują pokaz są zobowiązane do poinformowania Urzędu Gminy
Strzyżewice w terminie do dnia 04 czerwca 2018r. o formie, dokładnym czasie trwania pokazu oraz
liczbie uczestników.
IX. UROCZYSTEMU FINAŁOWI TOWARZYSZĄ:
 Wystawa prac plastycznych pt.: „Jestem przyjacielem przyrody – segreguję odpady”.
 Prezentacje przygotowane przez szkoły z terenu Gminy Strzyżewice.
 Rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych dla „Najlepszych Ekologów Gminy Strzyżewice” oraz
finalistów konkursu plastycznego „Jestem przyjacielem przyrody – segreguję odpady”.
 Inne.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania
Gminnej Olimpiady Ekologicznej. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie
internetowej Gminy Strzyżewice www.strzyzewice.lubelskie.pl
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