
Regulamin Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Nakręć się na Środowisko” 

Temat I edycji: „Retencjonowanie - współczesne wyzwanie” 

pod honorowym patronatem  

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Stowarzyszenia “EKOSKOP”  

w Rzeszowie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika, 

ul. Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów. 

2. Cele Konkursu: 

• poszerzenie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, 

• dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem, 

• rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, 

• poznawanie zasad segregowania odpadów oraz działania recyklingu, 

• upowszechnianie postaw odpowiedzialnego kupowania w duchu ZERO WASTE 

(poznawanie sposobów zmniejszania ilości generowanych odpadów i wykorzystywania 

ich tak, aby śmieci było jak najmniej ze względu na ochronę przyrody i planety), 

• utrwalenie wiedzy na temat systemu segregacji odpadów, 

• uświadamianie konsekwencji zanieczyszczania wód morskich i śródlądowych oraz 

sposobów minimalizowania niekorzystnego oddziaływania człowieka na środowisko 

wodne, 

• kształtowanie postaw ekologicznych, odpowiedzialnego i świadomego korzystania 

z dóbr przyrody, 

• kształtowanie postawy racjonalnego gospodarowania wodą, retencjonowania wody 

opadowej. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu 

rzeszowskiego oraz miasta Rzeszowa. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa przez 

szkołę (wzór w załączniku) na adres mailowy Organizatora: sekretariat@zsagro.resman.pl. 

Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczniów. 

5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie powinno być wypełnione czytelnie drukowanymi 

literami i zawierać: imiona i nazwiska uczniów zgłaszających się do udziału w konkursie; 

imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia; numer telefonu; adres mailowy 

nauczyciela-opiekuna; nazwę, dane teleadresowe szkoły. 

6. Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzonej podpisem prawnego opiekuna 

(w załączniku). 

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu 

konkursu. 

8. Planowane terminy i warunki organizacji konkursu: 

• zgłoszenie szkół do udziału konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 

2022 r. drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@zsagro.resman.pl 
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• etap I szkolny konkursu odbędzie się 5 kwietnia (wtorek) 2022 roku o godzinie 10:00 

i będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań zamkniętych 

przygotowanych przez Organizatora oraz wyłonieniu 2 uczniów z każdej szkoły, którzy 

osiągnęli najlepsze wyniki. Test wiedzy ekologicznej przeprowadzony będzie na terenie 

szkoły, która zgłosiła chęć uczestnictwa w konkursie, 

• test może być przeprowadzony w formie elektronicznej za pomocą Ms Forms (link 

do testu nauczycielom - opiekunom zostanie przesłany na adresy mailowe opiekunów 

1 kwietnia 2022 roku) lub w formie tradycyjnej (papierowej) (nauczyciele – 

opiekunowie otrzymają wersję elektroniczną testu w formacie pdf dnia 1 kwietnia 

2022 roku). Nauczyciele – opiekunowie, uwzględniając możliwości technologiczne 

szkoły, wybierają jeden sposób rozwiązywania testu przez wszystkich uczniów – 

elektroniczny  (Ms Forms) lub tradycyjny (papierowy), 

• nauczyciele – opiekunowie, którzy wybiorą tradycyjną formę pisania testu 

samodzielnie wyłaniają dwóch najlepszych uczniów ze szkoły i informują o tym 

mailowo Organizatorów do dnia 12 kwietnia 2022 roku, 

• prace uczniów, którzy wypełnią test w formie elektronicznej (Ms Forms), zostaną 

zweryfikowane przez Organizatora, który poinformuje nauczycieli – opiekunów 

z poszczególnych szkół o uczniach zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, 

• etap II konkursu (finał) zostanie przygotowany i przeprowadzony przez Organizatora  

22 kwietnia (piątek) 2022 roku o godz. 10:00 w budynku Zespołu Szkół 

Agroprzedsiębiorczości przy ulicy Miłocińskiej 75. Polegać będzie na rozwiązaniu testu 

składającego się z 30 pytań zamkniętych i 5 otwartych. Komisja konkursowa oceni testy 

oraz podsumuje ostateczne wyniki konkursu. O ostatecznej klasyfikacji decyduje suma 

punktów zdobytych w finale.  Zdobywcy największej ilości punktów zajmują miejsca I, 

II, III. W przypadku uzyskania równej ilości punktów Organizator zastrzega sobie 

możliwość przyznania miejsc równorzędnych, 

• uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym nastąpi  

w tym samym dniu, czyli 22 kwietnia 2022 r. 

9. Osoba nagrodzona wyraża zgodę na zamieszczenie jej imienia i nazwiska oraz danych 

swojej szkoły na stronie internetowej Organizatora konkursu http://zeszagrop-

rzeszow.edu.pl/  

10. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

11. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie 

internetowej http://zeszagrop-rzeszow.edu.pl/  

12. Wszelkie pytania można kierować do koordynatora konkursu w Zespole Szkół 

Agroprzedsiębiorczości pod nr tel. 660 977108 lub na adres: sekretariat@zsagro.resman.pl 

13. Pytania konkursowe, opracowane przez komisję konkursową, będą obejmowały zakres 

materiału z ekologii i ochrony środowiska dla II etapu edukacyjnego. Pytania do etapu 

szkolnego konkursu będą dotyczyły podstawowych zagadnień z ekologii, ochrony 

środowiska, segregacji odpadów i recyklingu oraz zjawisk globalnych, m.in:  
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• cech populacji biologicznej (np. liczebność, zagęszczenie, struktura przestrzenna, 

płciowa, wiekowa),  

• oddziaływań między populacjami; antagonistyczne i nieantagonistyczne oddziaływania, 

• struktury biocenozy i ekosystemu, 

• zależności pokarmowych występujących w ekosystemie, 

• powiązań między organizmami a środowiskiem ich życia, zakres tolerancji na wybrane 

czynniki środowiska, 

• obiegu materii i przepływu energii w ekosystemie, 

• rolnictwa ekologicznego,  

• różnorodności biologicznej i wpływu człowieka na różnorodność biologiczną, 

• racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, 

• zasad segregacji odpadów i recyklingu, 

• sposobów zmniejszania ilości generowanych odpadów i wykorzystywania już 

istniejących, 

• proekologicznych zachowań konsumenta i życia w nurcie ZERO WASTE, 

• zanieczyszczeń powietrza i gleby oraz sposobów ich ochrony, 

• alternatywnych źródeł wykorzystania energii, 

• ochrony przyrody w Polsce itp. 

 

Pytania do II etapu konkursu będą obejmowały zagadnienia z I etapu i dodatkowo: 

• zanieczyszczenia wód i sposoby ich ochrony, rodzaje oczyszczalni ścieków, 

• wpływ zanieczyszczenia wód na zdrowie człowieka i środowisko przyrodnicze, 

• zjawisko eutrofizacji, 

• pojęcie retencji, formy i metody małej retencji (Platforma Edukacyjna - Mała Retencja 

http://www.malaretencja.pl/) 

• ogrody deszczowe na podstawie broszury informacyjnej: „Czas na wodę” 

https://sendzimir.org.pl/publikacje/) 

• problemy związane z zaśmiecaniem zbiorników wodnych 

(https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1061-nasz-apel-wody-to-nie-smietnik-reaguj) 

• źródła zanieczyszczeń w środowisku morskim 

(https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2014/zblizenie/zasmiecanie-morz) 

Źródła: 

✓ podręczniki do nauczania biologii w kl. 8 

✓ https://naszesmieci.mos.gov.pl/ 

✓ http://www.malaretencja.pl/ 

✓ broszura informacyjna „Czas na wodę”: https://sendzimir.org.pl/publikacje/ 

✓ http://www.instsani.pl/694/wiadomosci-wstepne-2-3-4-5-6-7-8   
✓ https://pl.wikipedia.org/wiki/Oczyszczalnia_%C5%9Bciek%C3%B3w   
✓ https://domynowoczesne.info.pl/oczyszczalnie-sciekow-rodzaje-technologie-i-metody-

oczyszczania.html   
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Formularz zgłoszenia 

do Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Nakręć się na Środowisko” 

I edycja „Retencjonowanie - współczesne wyzwanie”, 

organizowanego przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika, 

ul. Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów 

Dane szkoły 

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………….…….……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres mailowy: ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………….…….……….…………………………………………………………………… 

Dane nauczyciela – opiekuna 

Imię i nazwisko: ……………………….……………………………………………………………………… 

Adres mailowy: ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………….…….……….…………………………………………………………………… 

Dane uczniów 

Imię i nazwisko, klasa 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………….. 

 

……..……………………..………………      ………………………………………… 
     podpis nauczyciela-opiekuna        podpis dyrektora 

 



OŚWIADCZENIE 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka)    

w Konkursie Wiedzy Ekologicznej „Nakręć się na Środowisko”,  organizowanym przez 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie. 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka 

oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy 

oraz adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm). 

Niniejsza zgoda obejmuje wszystkie formy publikacji w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie oraz zamieszczanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

 

………………………..                        ……….…………..………………………………………… 

          Data      Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 

 

 

 


