Mińsk Mazowiecki, wrzesień 2016 r.

DYREKTORZY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
POWIATU MIŃSKIEGO
„Ojczyzna – to nie tylko naród, historia i tradycja, ale i ziemia,
jej bogactwa i piękno.”
Podążając w ślad za przytoczoną myślą wybitnego historyka i bibliografa
Joachima Lelewela, zapraszamy Państwa do udziału
w V Powiatowym Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym EKOŻACZEK 2016
Adresowany jest on do uczniów, dla których obcowanie z przyrodą i troska
o jej stan są nie tyle obowiązkiem, co przyjemnością i potrzebą.
Patronat honorowy:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki
Konkurs składa się z turnieju wiedzy i części plastycznej.
Uczniowie mogą wziąć udział w jednym lub obu zadaniach konkursowych.
W tym roku tematem przewodnim turnieju wiedzy przeznaczonego dla uczniów
klas IV – VI będzie: Ojcowski Park Narodowy – jego flora, fauna, środowisko naturalne
oraz ogólne zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska
Części plastycznej adresowanej do uczniów klas I – VI przyświecać będzie hasło:

Jestem przyjacielem przyrody

Cele Konkursu:
poszerzenie, usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy ogólnej z zakresu przyrody
ekologii i ochrony środowiska
wzmocnienie zainteresowania przyrodą i potrzeby kontaktu z nią
uwrażliwienie na piękno i bogactwo środowiska naturalnego
rozbudzenie poczucia współodpowiedzialności za stan otaczającego nas świata
uświadomienie znaczenia obszarów chronionych dla zachowania różnorodności
biologicznej
doskonalenie umiejętności prezentowania posiadanej wiedzy
propagowanie kultury ekologicznej wśród uczniów
integracja szkół i wymiana doświadczeń

Turniej wiedzy na szczeblu powiatowym przeprowadzony zostanie
na przełomie października i listopada 2016r.
w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 9.
Wezmą w nim udział reprezentanci szkół, które zgłosiły uczestników.
Każda szkoła typuje jedną osobę, kierując się własnymi kryteriami wyboru.
Uczestnika Turnieju prosimy zgłaszać do 15 października 2016r.
pocztą elektroniczną na adres konkurssp1kopernik@wp.pl
O dokładnym terminie finału Konkursu połączonego z jego podsumowaniem powiadomimy
Państwa ze stosownym wyprzedzeniem.
Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu:
p Agnieszki Wodzińskiej, p.Bożeny Polkowskiej, p.Małgorzaty Chodorek, p. Anny Sadurskiej
lub p.Marzeny Redy

Organizatorzy

