
Regulamin Konkursu wiedzy 

ekologicznej 

 dla uczniów klas IV – VIII  

organizowanego z okazji 

Dnia Ziemi 2021 

 
1. ORGANIZATORZY KONKURSU: nauczyciel biologii, przyrody i fizyki – Iwona Stankiewicz, 

matematyki i informatyki – Marta Pacholec - Grzyb.  

 

2. CELE KONKURSU:  

 Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz 

promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów i oszczędzania wody. 

 Zrozumienie konieczności ochrony środowiska nie tylko w miejscu zamieszkania. 

 Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem. 

 Motywowanie do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VIII ZSP w Świątnikach.  

Czas trwania KONKURSU 22 IV 2021 r. w godzinach 11:30-17:30  

• Każdy uczestnik w dniu 22 kwietnia 2021r. w godzinach11:30-17:00 loguje się do aplikacji TEAMS. 

W zakładce ZADANIA zostanie mu udostępniony formularz konkursu. Każdy uczestnik może przesłać 

TYLKO jeden formularz. W przypadku, gdy zostanie odesłany więcej niż jeden formularz, pod uwagę 

będzie brany tylko pierwszy (decyduje godzina przesłania). 

• Czas między otwarciem formularza, a jego zamknięciem nie może przekraczać  

- dla klas VII-VIII - 30 minut 

- dla klas IV-VI – 40 minut 

Za każdą dodatkową minutę będą odejmowane punkty. 

• Uczestnicy odsyłają formularz poprzez aplikację TEAMS (przycisk Prześlij). 

 

Udział w KONKURSIE jest równoznaczny z wyrażeniem przez rodziców dzieci w nim uczestniczących 

zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu przez organizatorów (zgody 

na publikowanie danych osobowych).  
 

4. NAGRODY:  

• Każdy uczestnik KONKURSU otrzyma punkty pozytywne do oceny zachowania oraz cząstkową ocenę 

bardzo dobrą z biologii/przyrody.  

• Dyplomami i nagrodami rzeczowymi będą nagrodzeni uczniowie, którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca 

(po powrocie uczniów do szkoły).  
 

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły www.spswiatniki.sobotka.pl po 3 maja 2021 roku. 
 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.spswiatniki.sobotka.pl  
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie  

Iwona Stankiewicz,  Marta Pacholec-Grzyb 


