Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach
zaprasza szkoły z terenu gminy Ropczyce
do udziału w międzyszkolnym konkursie wiedzy

Eko Olimpiada 2020
REGULAMIN
I. CEL I TEMATYKA KONKURSU
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wyłonionych przez Komisje Konkursowe w I etapie eliminacji
szkolnych w ramach projektu pn. „Eko – lekcje, konkursy, filmy”, który uzyskał dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Gminy Ropczyce.
2. Konkurs ma na celu:
 zwrócenie uwagi na współczesne zagrożenia ekologiczne związane z ingerencją człowieka w naturalne środowisko;
 zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;
 przybliżenie uczniom form i sposobów ochrony środowiska;
 wdrażanie nawyków segregowania śmieci, oszczędzania wody i energii elektrycznej;
 rozwijanie zainteresowań ekologicznych uczniów.
3. Tematyka konkursowa:
 odpady – składowanie i segregacja,
 oszczędność wody i energii,
 ochrona atmosfery.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie szkoły organizatorowi, tj. Szkole Podstawowej
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach.
2. Zgłoszenie dokonuje się za pośrednictwem Karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 1) oraz Zgody rodziców/prawnych opiekunów (Załącznik nr 2) - przesłanych na adres e-mail SP nr 1 w Ropczycach:
zsnr1sp@poczta.onet.pl
3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 24 listopada br.
III. PRZEBIEG KONKURSU
1. II etap konkursu odbędzie się 27 listopada 2020 roku w godzinach od 11.00 do 12.00 w poszczególnych
szkołach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja, maseczki w częściach wspólnych).
2. Konkurs przeprowadzony zostanie online poprzez platformę G Suite – Classroom Google.
3. O godzinie 11.00 zgłoszone do udziału w konkursie szkoły otrzymają loginy i hasła dla uczniów. Po zalogowaniu się uczniowie otrzymają dostęp do testu.
4. Na rozwiązanie testu z 50 pytaniami zamkniętymi uczestnicy będą mieli 50 minut, po upływie tego czasu
- o godzinie 12.00 - test stanie się nieaktywny.
5. Uczeń biorący udział w konkursie samodzielnie rozwiązuje test jednokrotnego wyboru.
6. Po rozwiązaniu testu (zaznaczeniu odpowiedzi) pojawi się komunikat: PRZEŚLIJ.
7. Po kliknięciu myszki na komunikat PRZEŚLIJ pojawi się informacja o ilości zdobytych punktów.
8. W dnia 30.11.2020 roku Komisja Konkursowa ogłosi wyniki poprzez opublikowanie informacji na stronie internetowej szkoły: www.sp1ropczyce.pl
IV. NAGRODY
Laureaci oraz uczestnicy zostaną nagrodzeni. Otrzymają pamiątkowe dyplomy, publikacje, nagrody rzeczowe oraz upominki.
Organizator

