Regulamin XV Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu
Wielkich Jezior Mazurskich
I. Postanowienia ogólne
1. Pomysłodawcą i organizatorem Olimpiady jest Mazurskie Centrum Edukacji
Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w
Giżycku.
2. Olimpiada jest adresowana do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz klas
gimnazjalnych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich (powiatów: giżyckiego,
kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego oraz gm.
Świętajno i gm. Rozogi w p. szczycieńskim).
II. Cele Olimpiady
1. Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci i młodzieży
wobec środowiska przyrodniczego.
2. Budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
3. Wyzwalanie aktywności badawczej dzieci i młodzieży oraz inspirowanie do
podejmowania inicjatyw oraz praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska
naturalnego.
4. Włączanie rodziców do działań na rzecz ochrony środowiska.
III. Uczestnicy Olimpiady
1. Mazurska Olimpiada Ekologiczna Szkół Podstawowych jest skierowana do
wszystkich uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych
Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.
2. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny, do etapu szkolnego mogą przystąpić wszyscy
chętni uczniowie danej szkoły. Udział w etapach następnych jest związany z
uzyskaniem wymaganej ilości punktów.
3. Wszystkie szkoły obowiązuje zgłoszenie udziału w Olimpiadzie. Materiały
niezbędne do przeprowadzenia I etapu konkursu będą przesyłane wyłącznie do
tych szkół, które potwierdzą wcześniej swój udział. Zgłoszenia (telefonicznie lub
mailem) należy dokonać w biurze organizatora Olimpiady, najpóźniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem I etapu konkursu.
IV. Tematyka Olimpiady
1.

2.

Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu nauczania przyrody w szkołach
podstawowych oraz treści związane z ekologią i ochroną środowiska zawarte w
programach innych przedmiotów nauczania, wzbogaconą o wiedzę poszerzoną na
zajęciach w ramach kółek zainteresowań i własnych pasji uczniów.
Na każdym etapie zawodów od uczestników wymagana jest wiedza z następujących
dziedzin:
a. woda i ochrona wód
b. ochrona przyrody
c. żywność i zdrowie
d. gospodarka odpadami
e. powietrze i jego ochrona
f. krajobrazy Ziemi
g. przyroda Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Znajomość ta powinna obejmować pełną wiedzę dotyczącą nauczania przyrody w
szkołach podstawowych, uzupełnioną o zagadnienia wykraczające poza podstawowy tok
nauczania.
V. Założenia organizacyjne
1. Organizatorem merytorycznym Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół
Podstawowych jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej (w skrócie: MCEE) przy
Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku,
ul.Nowowiejskiej 4a, przy ścisłej współpracy z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym w
Krutyni.
2. Do zadań Organizatora należy :
a. opracowanie wytycznych w sprawie organizacji zawodów wszystkich stopni,
ustalanie terminów każdego z etapów,
b. ustalanie tematyki z zakresu treści oraz wykazu literatury dla każdej edycji
olimpiady,
c. opracowanie zestawów pytań i zadań na wszystkie etapy Olimpiady i
dostarczanie ich do szkół,
d. określenia zasad przeprowadzenia zawodów, jednolitych zasad oceny prac
pisemnych, wypowiedzi ustnych i zadań praktycznych,
e. udzielanie wyjaśnień i instruktażu w sprawach związanych z organizacją
zawodów, zasadami oceniania i kryteriów kwalifikacji zawodników do
poszczególnych stopni Olimpiady,
f. zatwierdzenie wyników kolejnych etapów, ustalanie minimum punktów
niezbędnych do zakwalifikowania się uczestników do etapu III - finału
regionalnego,
g. powoływanie jury do etapu II Olimpiady,
h. przeprowadzenie finału regionalnego Olimpiady,
i. ustalanie zakresu przyznawanych nagród dla laureatów,
j. powoływanie komisji weryfikacyjnej w przypadku kwestii spornych.
3. Całością prac kieruje Kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej FOWJM
i do niego należy podejmowanie ostatecznych decyzji.
VI. Organizacja zawodów
1. Mazurska Olimpiada Ekologiczna Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior
Mazurskich jest konkursem dwuetapowy:
I etap – szkolny - odbywa się w szkołach podstawowych, które zgłosiły chęć udziału w
Olimpiadzie.
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
40 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 (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 40 pytań oraz części
ustnej, do której zostaje zakwalifikowanych 12 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.
VIII. Przepisy końcowe
1. Organizator będzie prowadził archiwum, w którym przez okres jednego roku będą
przechowywane prace konkursowe, dokumenty związane z organizacją Olimpiady i
wszystkie sprawozdania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania organizacji Olimpiady w latach następnych
w przypadku braku środków finansowych na ten cel lub z przyczyn od niego niezależnych.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku
uczestników finału (załącznik nr 2).

