Regulamin XIV Powiatowej Olimpiady Ekologicznej
dla Gimnazjalistów
Organizator:



Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, ul. Słowackiego 9, 39-200 Dębica

Termin realizacji:


Olimpiada ogłoszona będzie dnia 25 września 2017 roku i trwać będzie do końca listopada 2017

Cele olimpiady:




Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska wśród młodzieży powiatu
dębickiego.
Popularyzacja zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska.
Propagowanie wśród młodzieży działań proekologicznych.

Uczestnicy:


Konkurs jest kierowany w stronę młodzieży gimnazjalnej powiatu dębickiego.

Forma olimpiady:




Olimpiada składa się z dwóch etapów:
I etap: eliminacje szkolne w każdej szkole gimnazjalnej powiatu
II etap: finał powiatowy w I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

Przebieg olimpiady:








Pierwszy etap olimpiady zakłada przeprowadzenie do dnia 10 listopada 2017 w placówkach
oświatowych szczebla gimnazjalnego, testu z zakresu ekologii i ochrony środowiska zgodnych
z podstawą programową dla gimnazjów, obejmujących zagadnienia związane z:
- racjonalnym kształtowaniem środowiska
- gospodarowaniem zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom
- utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego
- recyklingiem
Test przygotowany i przesłany przez komisję konkursową, będzie zawierał 20 pytań z jedną
prawidłową odpowiedzią do zakreślenia. Szkolne komisje konkursowe mogą wykorzystać również
przygotowany przez siebie, autorski test wiedzy ekologicznej.
Każda szkoła wyłoni dwóch laureatów, którzy osiągnęli najwyższą ilość punktów w teście.



Do dnia 15 listopada 2017 r. komisje szkolne przekazują dane laureatów pierwszego etapu
olimpiady na adres I Liceum Ogólnokształcącego na załączonym formularzu pocztą, telefonicznie lub
na adres e-mail : liceum@jagiello-debica.edu.pl



Drugi etap olimpiady ekologicznej: Wyłonieni w poszczególnych placówkach gimnazjalnych powiatu
laureaci spotkają się w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, gdzie przystąpią do finałowego testu wiedzy ekologicznej.
Po sprawdzeniu testu przez komisję konkursową zostaną wyłonieni laureaci XIV Powiatowej
Olimpiady Ekologicznej.



Komisja Konkursowa


Członków Komisji Konkursowej powołuje Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla
Władysława Jagiełły w Dębicy.

Nagrody


Laureaci I, II i III miejsca XIV Powiatowej Olimpiady Ekologicznej otrzymają nagrody rzeczowe
i dyplomy

