
SZKOLNE OBCHODY DNIA ZIEMI 

 

Szkolne obchody Dnia Ziemi to działania podejmowane w celu promowania 

wiedzy oraz działań ekologicznych wśród uczniów Zespołu Szkół i Placówek 

Oświatowych BSTO im. Z. Herberta w okresie październik – kwiecień.            

 

W ramach obchodów zostaną podjęte następujące działania: 

 

I.  „Ekoprojekty” – konkurs ekologiczny  

 
Regulamin konkursu: 

 
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkól i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta  

w Bełchatowie 

2. Celem konkursu jest: 

 kształtowanie i podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży,  

 rozbudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi,  

 rozbudzenie zainteresowania i uwrażliwienie młodzieży na piękno krajobrazu i problemy środowiska naturalnego 

własnego regionu, 

 kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, 

 uwrażliwienie młodzieży na problematykę związaną z ekologią, 

 wdrożenie do twórczego myślenia. 

3. Ogólne informacje o konkursie oraz zakres tematyczny konkursu: 

  konkurs organizowany jest dla uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie 

w okresie: październik 2022 - marzec 2023; 

  w konkursie biorą udział wszystkie klasy. (Klasy maturalne realizują punkty 4.1 i 4.2, pozostałe etapy realizują 

wyłącznie zainteresowane grupy maturzystów) 

  przewodniczący klas losują temat projektu do realizacji przez klasę; 

 w ramach realizacji projektu klasa opracowuje harmonogram realizacji zadania, dokumentuje poszczególne 

elementy jego realizacji oraz przedstawia efekt końcowy swoich działań w postaci: wystawy, albumu, prezentacji 

multimedialnej, a także opracowuje sprawozdanie (notkę) z realizacji projektu do szkolnej gazetki; 

 konkurs obejmuje elementy treści podstawy programowej przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i geografia; 

wiadomości wykraczające poza program nauczania, dotyczące: ekologii, form ochrony przyrody (parki narodowe, 

rezerwaty, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, w regionie i Polsce), negatywnego wpływu 

działalności człowieka na stan środowiska naturalnego (zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb). 

4. Przebieg konkursu 

Konkurs polega na wykonaniu projektu i zaprezentowaniu jego efektów.  

Konkurs odbywa się według następującego harmonogramu (następujących etapów): 

1. Do końca września Samorządy Uczniowskie wszystkich klas zgłaszają po 3 propozycje projektów (tematów) 

do realizacji w ramach konkursu (Tematy przesyłamy poprzez dziennik do p. S. Marczaka) 

2. W pierwszym tygodniu października przewodniczący klas losują tematy projektów do realizacji  z puli 

przygotowanej przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. 

3. Do końca października klasa przedstawia do zatwierdzenia harmonogram działań dotyczący realizowanego 

projektu. 

Harmonogram ma zawierać:  

- tytuł projektu, 

- etapy jego realizacji z uwzględnieniem terminów kolejnych działań oraz imion i nazwisk osób 

odpowiedzialnych za realizację konkretnych działań, 

- formy prezentacji realizowanych działań 

4. Klasa realizuje projekt od października 2022 do marca 2023 r.  

Działania projektowe konsultuje z nauczycielem przedmiotów przyrodniczych 



5. Marzec / kwiecień – prezentacja realizacji projektów podczas szkolnych obchodów DNIA ZIEMI,  

- rozstrzygnięcia konkursu. 

6.  Nagrody w konkursie: 

 Zwycięzcy konkursu otrzymują ocenę, uwzględniającą zaangażowanie członków grupy z wybranego przez 

siebie przedmiotu przyrodniczego (biologia, chemia, fizyka, geografia),  

 Wszystkie osoby realizujące projekty otrzymują punkty z zachowania (1 – 20 pkt – zależnie od zaangażowania 

w podjęte działania. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotów przyrodniczych rozliczający realizację projektu 

w porozumieniu z zespołem projektowym) 

 Najlepsze grupy projektowe otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

7. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w uzgodnieniu  

z p. dyrektor. Podjęta przez zespół decyzja jest ostateczna.   

 

 

II. Pejzaż - konkurs plastyczny dla uczniów  
– pejzaż wykonany z tworzyw nadających się do recyklingu (zbędnych, wyrzucanych, jako śmieci). 

 

III. Projekt muralu ekologicznego  
- wykonanie przez uczniów klas I pod opieką p. A. Maćkowiaka. 

 

IV. „Ziemia – moja planeta” – konkurs fotograficzny 


