
 
 

 

Regulamin II Gminnej Olimpiady Ekologicznej Niedrzwica Duża 2014 

 

 

§1. Cel Gminnej Olimpiady Ekologicznej 

 

Organizacja Gminnej Olimpiady Ekologicznej 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.  

 

§2. Organizatorzy 

 

1. Olimpiada ekologiczna na szczeblu szkolnym i gminnym organizowana jest pod 

patronatem Wójta Gminy Niedrzwica Duża.  

2. Głównym organizatorem Olimpiady jest Gmina Niedrzwica Duża. 

3. Olimpiada Ekologiczna realizowana jest w ramach zadania „Edukacja ekologiczna w 

Gminie Niedrzwica Duża w 2014 roku” współfinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

4. Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwa Komisja Gminna powołana przez 

Wójta Gminy Niedrzwica Duża.  

 

§3. Zakres merytoryczny Olimpiady 

 

Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie powinni wykazać się wiedzą na poziomie danego 

etapu kształcenia w zakresie: 

1. ekologii klasycznej, 

2. wody i jej ochrona, 

3. gleby i jej ochrona, 

4. gospodarki rolnej i leśnej, 

5. ochrony przyrody, 

6. ochrony powietrza, 

7. odpadów, promieniowania, hałasu, 

8. zagadnień społeczno-gospodarczych związanych z ochroną środowiska w Polsce i na 

świecie, 

9. zagadnień związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Niedrzwica Duża. 

 

§4. Terminy 

 

Olimpiada organizowana jest w formie 2-etapowego konkursu:  

I etap - eliminacje szkolne - dnia 8 maja 2014 r. (czwartek) godz. 10.00 w szkołach 

podstawowych i gimnazjach.  

II etap - finał gminny - dnia 22 maja 2014 r. (czwartek) godz. 10.00 – Gminny Ośrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. 

 

 

 



 
 

 

§5. Komisja Szkolna 

1. Dyrektorzy poszczególnych szkół powołują Komisję Szkolną, w której skład wchodzą 

3 osoby, w tym nauczyciel uczący przedmiotu, w którego zakres wchodzą tematy 

dotyczące ekologii. 

2. Komisje Szkolne powołane zostają do dnia 30 kwietnia 2014 r.  

3. Dyrektor szkoły przekazuje informacje o składzie Komisji Szkolnej do Urzędu Gminy 

Niedrzwica Duża do dnia 5 maja 2014 r. 

4. Komisja Szkolna organizuje eliminacje szkolne. 

5. Podczas eliminacji szkolnych Komisja Szkolna przeprowadza test wiedzy wśród 

uczestników. 

6. Komisja Szkolna sporządza protokół z przebiegu eliminacji szkolnych. 

7. Jeden egzemplarz protokołu wraz z listą osób, które zakwalifikowały się do finału 

gminnego, Komisja Szkolna przekazuje do Komisji Gminnej do dnia 12 maja 2014 r. 

– protokół zawierający wyniki eliminacji szkolnych jest podstawą do dopuszczenia do 

udziału w finale gminnym. 

 

§ 6. Komisja Gminna 

 

1. Komisja Gminna powoływana jest przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w jej skład 

wchodzą 3 osoby.  

2. Komisja Gminna powoływana jest do dnia 30 kwietnia 2014 r. 

3. Komisja Gminna czuwa nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady. 

4. Komisja Gminna sprawuje nadzór nad przebiegiem eliminacji szkolnych. 

5. Komisja Gminna organizuje finał gminny. 

6. Podczas finału gminnego Komisja Gminna przeprowadza test wiedzy wśród 

uczestników oraz decyduje o przyznaniu miejsc oraz podziale nagród.  

7. Komisja Gminna sporządza protokół z przebiegu finału gminnego, który potwierdza 

wyniki Olimpiady i jest podstawą do wydania nagród uczestnikom.  

8. Do Komisji Gminnej należy ostateczna interpretacja regulaminu i wyjaśnienie 

wątpliwości.  

 

§7. Uczestnicy Olimpiady 

 

1. Uczestnikami eliminacji szkolnych są wszyscy chętni uczniowie klas IV-VI szkół 

podstawowych i klas I-III szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Niedrzwica Duża. 

2. Uczniowie wyrażający chęć udziału w Olimpiadzie wypełniają formularz 

zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i składają go do 

Komisji Szkolnej w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Formularz musi być 

podpisany również przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Olimpiady. 

3. Ilość uczestników  Olimpiady jest nieograniczona. 

4. Komisje Szkolne przekazują do Komisji Gminnej do dnia 5 maja 2014 r. listę 

uczestników eliminacji szkolnych wraz ze złożonymi przez uczestników formularzami 

zgłoszeniowymi. 

 

 

 

 



 
 

 

§8. Eliminacje szkolne -  kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej 

 

1. Pisemny test dla uczestników eliminacji przeprowadzony zostanie w dniu 8 maja 

2014 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w szkołach podstawowych.  

2. Uczniowie klas IV-VI piszą test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań,  

w tym pytań zamkniętych (typu ABC, tak/nie) lub pytań otwartych (uzupełnienie luk 

w tekście, krótkie odpowiedzi na pytania). Czas trwania 30 minut. Za każdą 

prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Maksymalna ilość możliwych do 

uzyskania punktów wynosi 30.  

3. Test zawiera taki sam zestaw pytań dla wszystkich uczniów. 

4. Test będzie obejmował zakres wiedzy zawartej w podstawie programowej z przyrody 

dla klas IV-VI szkoły podstawowej (w zakresie ekologii i ochrony środowiska). 

5. Do finału gminnego Komisje Szkolne kwalifikują po 3 uczniów, którzy uzyskali 

największą ilość punktów.  

6. W przypadku, gdy po sprawdzeniu testów okaże się, że wśród najlepszych wyników 

znajdą się uczniowie z taką samą liczbą punktów konieczne będzie przeprowadzenie 

dogrywki. 

7. Dogrywka polegać będzie na udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania stawiane 

przez Komisję Szkolną – z pytań losowanych przez uczestników biorących udział w 

dogrywce z przygotowanej uprzednio przez Organizatora listy pytań. Dogrywka 

prowadzona będzie do momentu, kiedy z grona osób biorących w niej udział nie 

zostanie wyłoniona osoba (osoby), które zakwalifikowane zostaną do finału 

gminnego. 

 

§9.  Eliminacje szkolne - kategoria klas I-III gimnazjum 

 

1. Pisemny test dla uczestników eliminacji przeprowadzony zostanie w dniu 8 maja 

2014 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w szkołach gimnazjalnych.  

2. Uczniowie klas gimnazjalnych piszą test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 

pytań, w tym pytań zamkniętych (typu ABC, tak/nie) lub pytań otwartych 

(uzupełnienie luk w tekście, krótkie odpowiedzi na pytania. Czas trwania 30 minut. Za 

każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Maksymalna ilość możliwych 

do uzyskania punktów wynosi 30. 

3. Test zawiera taki sam zestaw pytań dla wszystkich uczniów. 

4. Test będzie obejmował zakres wiedzy zawartej w podstawie programowej z biologii, 

chemii i geografii (w zakresie obejmującym zagadnienia ekologiczne i ochronę 

środowiska) dla klas I-III gimnazjum. 

5. Testy dostarcza do szkół na 1 dzień przed eliminacjami przedstawiciel Urzędu Gminy 

Niedrzwica Duża.  

6. Do finału gminnego Komisje Szkolne kwalifikują po 3 uczniów, którzy uzyskali 

największą ilość punktów.  

7. W przypadku, gdy po sprawdzeniu testów okaże się, że wśród najlepszych wyników 

znajdą się uczniowie z taką samą liczbą punktów konieczne będzie przeprowadzenie 

dogrywki. 

8. Dogrywka polegać będzie na udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania stawiane 

przez Komisję Szkolną – z pytań losowanych przez uczestników biorących udział w 

dogrywce z przygotowanej uprzednio przez Organizatora listy pytań. Dogrywka 



 
 

 

prowadzona będzie do momentu, kiedy z grona osób biorących w niej udział nie 

zostanie wyłoniona osoba (osoby), które zakwalifikowane zostaną do finału 

gminnego. 

 

§10. Finał gminny 

 

1. Finał gminny przeprowadzony zostanie 22 maja 2014 r. (czwartek) o godzinie 10.00 

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. 

2. Finaliści kategorii klas IV-VI piszą test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 

pytań, w tym pytań zamkniętych (typu ABC, tak/nie) lub pytań otwartych 

(uzupełnienie luk w tekście, krótkie odpowiedzi na pytania). Test zawiera taki sam 

zestaw pytań dla wszystkich uczniów. 

3. Finaliści kategorii klas I-III szkół gimnazjalnych piszą test jednokrotnego wyboru, 

składający się z 30 pytań, w tym pytań zamkniętych (typu ABC, tak/nie) lub pytań 

otwartych (uzupełnienie luk w tekście, krótkie odpowiedzi na pytania). Test zawiera 

taki sam zestaw pytań dla wszystkich uczniów. 

4. Czas przeznaczony na pisanie testu - 30 minut.  

5. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Maksymalna ilość 

możliwych do uzyskania punktów wynosi 30.  

9. Test będzie obejmował: 

a) dla kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej - zakres wiedzy z przyrody 

zawartej w podstawie programowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz 

wiedzy wykraczająca poza zakres podstawy programowej. 

b)  dla kategorii klas I-III szkół gimnazjalnych - zakres wiedzy z biologii, chemii i 

geografii (w zakresie obejmującym zagadnienia ekologiczne) zawartej w 

podstawie programowej dla klas I-III szkół gimnazjalnych oraz wiedzy 

wykraczająca poza zakres podstawy programowej. 

6. Komisja Gminna oceni odpowiedzi na pytania testowe i wyłoni po 3 Laureatów 

Konkursu (I, II, III miejsce w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej i I, II, III 

miejsce w kategorii klas I-III szkół gimnazjalnych). W przypadku, gdy po 

sprawdzeniu testów okaże się, że wśród najlepszych wyników znajdą się uczniowie z 

taką samą liczbą punktów konieczne będzie przeprowadzenie dogrywki. 

7. Dogrywka polegać będzie na udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania stawiane 

przez Komisję Gminną – z pytań losowanych przez uczestników biorących udział w 

dogrywce z przygotowanej uprzednio przez Organizatora listy pytań. Dogrywka 

prowadzona będzie do momentu, kiedy z grona osób biorących w niej udział nie 

zostanie wyłoniona osoba (osoby), które zdobędą miejsca I, II, III. 

8. Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomem i upominkiem.  

9. Nagrodą dla wszystkich uczestników finału gminnego będzie wycieczka edukacyjna 

do Poleskiego Parku Narodowego, które zrealizowana zostanie w miesiącu czerwcu 

2014 roku. 

10. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się na zakończenie gminnego finału 

Olimpiady Ekologicznej. 

 

§11. Ochrona danych osobowych 

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 



 
 

 

2. Przystępując do udziału w II gminnej Olimpiadzie Ekologicznej Niedrzwica Duża 

2014 uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z 

przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) na formularzu, o którym mowa w §7 ust. 2.  

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. 

4. Uczestnikowi Olimpiady przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych 

oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia 

wzięcie udziału w Olimpiadzie. 

5. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów Olimpiady (imię i nazwisko, 

szkoła) zostaną opublikowane w Biuletynie INFO oraz na stronie internetowej Gminy 

Niedrzwica Duża.  

 

§12. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania lub przedstawienia laureatów 

konkursu w środkach masowego przekazu. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża 

jednocześnie swoją zgodę na publikację, o której mowa.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.  

4. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 


