Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów
I. Założenia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy
Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.
2. Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw
młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, inspirowanie do podejmowania inicjatyw oraz
praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.
3. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych Regionu Wielkich
Jezior Mazurskich (z powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego,
węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Stare Juchy w p. ełckim oraz gm. Świętajno i gm.
Rozogi w p. szczycieńskim).
II. Tematyka Konkursu
1. Tematyka Konkursu obejmuje wiedzę związaną z ochroną środowiska zawartą
w programach przedmiotów nauczania takich jak biologia, geografia i chemia, wzbogaconą
o wiedzę poszerzoną na zajęciach w ramach kółek zainteresowań i własnych pasji uczniów,
w szczególności dotyczącą Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
2. Przed każdą edycją Konkursu Organizator ustala jego temat oraz udostępnia wykaz
proponowanej literatury.
III. Założenia organizacyjne
1. Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej jest dwuetapowy:
I etap – szkolny - odbywa się w gimnazjach, które zgłosiły chęć udziału w Olimpiadzie.
Materiały niezbędne do przeprowadzenia I etapu konkursu będą przesyłane wyłącznie do tych
szkół, które potwierdzą wcześniej swój udział. Zgłoszenia (telefonicznie, mailem, faxem,
pocztą, osobiście) należy dokonać w biurze organizatora Olimpiady, najpóźniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem I etapu konkursu.
II etap – finałowy - odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora

2. Organizacja I - etapu szkolnego
a) Szkoła zapoznaje uczniów z wymaganiami danej edycji Konkursu.
b) Szkoła wyłania chętnych uczniów do udziału w Konkursie.
c) Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową czuwającą nad prawidłowym
przebiegiem I etapu Konkursu.
d) Szkoła przeprowadza I etap Konkursu składający się z dwóch zadań do wykonania:
zadanie nr 1 to rozwiązanie w jednym ustalonym wcześniej terminie, testu składającego się z
30 pytań przygotowanych przez Organizatora oraz wyłonienie trzech uczniów z najwyższą
punktacją,
zadanie nr 2 to wykonanie pracy indywidualnej przez wyłonionych uczestników.

e) Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza testy (zadanie nr 1), sporządza protokół oraz
przesyła go do Organizatora Konkursu w określonym terminie (pocztą tradycyjną, skanem,
faxem)
f) Wyłonione osoby przystępują do wykonania zadania indywidualnego, a po jego wykonaniu
Szkolna Komisja Konkursowa przesyła prace do Organizatora w określonym terminie.
g) Organizator Konkursu powołuje komisję do oceny prac indywidualnych
h) Komisja wyłania 40 najlepszych uczniów Regionu do finału Konkursu, na podstawie sumy
punktów uzyskanych z testu oraz punktów zdobytych za pracę indywidualną uczestnika.
i) Organizator ustala ostateczną listę uczniów kwalifikujących się do finału i zawiadamia
szkoły o wynikach I etapu.
3. Organizacja etapu II – finału Konkursu
a) Finał jest przygotowywany i przeprowadzany przez Organizatora.
b) Organizator ustala termin, miejsce przeprowadzenia Konkursu oraz skład jury.
c) Finał polega na rozwiązaniu w ciągu 60 minut testu składającego się z 30 pytań oraz części
ustnej, do której zostaje zakwalifikowanych 10 uczestników z najlepszymi wynikami, których
zadaniem będzie udzielenie odpowiedzi na max. 3 wylosowane pytania problemowe (jednym
z nich jest rozpoznawanie rodzimych gatunków drzew i krzewów).
d) Jury finału Konkursu ocenia testy oraz podsumowuje ostateczne wyniki konkursu.
O ostatecznej klasyfikacji decyduje suma punktów zdobytych przez uczestnika w finale:
w części pisemnej i ustnej.
e) O ostatecznych rezultatach Olimpiady decyduje jury i Organizator.
IV. Nagrody
1. Organizator zapewnia dyplomy i nagrody indywidualne dla wszystkich uczestników finału
Konkursu oraz nagrody w postaci pomocy dydaktycznych dla szkół, z których uczniowie
w finale zajmą miejsca od I do III.
2. Nauczyciel – opiekun uczestnika, który zajmie I miejsce w finale regionalnym otrzymuje list
gratulacyjny oraz nagrodę.
3. Uczniowie, którzy wykonają zadanie indywidualne, ale nie zdołają zakwalifikować się do
finału, otrzymają pisemne podziękowania w formie dyplomu.
4. Nauczyciele – opiekunowie uczniów, którzy wykonają zadanie indywidualne otrzymują list
gratulacyjny.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych.
V. Postanowienia końcowe:
1. Organizator prowadzi archiwum, w którym będą przechowywane dokumenty związane z
organizacją Konkursu, protokoły oraz prace uczniów. Prace uczniów będą do odebrania
podczas finału regionalnego lub w ciągu 1 miesiąca od zakończenia konkursu w biurze
Organizatora. Po tym terminie prace zostaną zutylizowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania organizacji Konkursu w latach następnych
w przypadku braku środków finansowych na ten cel lub z przyczyn od niego niezależnych.

