
Opis zadania 

 

XVI Bydgoskie Seminarium Ekologiczne pod hasłem: 

 „Zjawiska ekstremalne na terenie Polski pod względem hydrologicznym” 

(konkurs na najciekawszy referat i jego prezentację dla szkół podstawowych               

i gimnazjalnych).  

 

1. Cele do zrealizowania 

 

Cel główny:  

Popularyzacja zachowań proekologicznych i prozdrowotnych oraz podejmowanie takich 

działań   w najbliższym środowisku ucznia.  

 

Cele szczegółowe (operacyjne):    

-kształcenie umiejętności prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania 

się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,   

- planowanie i podejmowanie działań proekologicznych i prozdrowotnych w najbliższym 

otoczeniu oraz próby wypracowania własnej ekologicznej i prozdrowotnej strategii życiowej 

ucznia,   

-  kształcenie umiejętności poszukiwania, selekcji i hierarchizacji informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,   

- kształcenie umiejętności współdziałania w zespole, podejmowania  indywidualnych                         

i grupowych  decyzji. 

 

2. Honorowy patronat nad seminarium objął prof. dr hab. Zygmunt Babiński. 

 

3.  Przebieg spotkania: 

- powitanie zaproszonych gości i uczestników spotkania, 

- prezentacja zamówionych referatów gości, 

- przerwa, 

- prezentacja przygotowanych przez uczniów referatów,  

- rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy referat o tematyce ekologicznej, 

- dyskusja, podsumowanie i wnioski z obrad,  

- poczęstunek ekologiczny, 

- warsztaty ekologiczne dla uczniów i nauczycieli, 

- pożegnanie zaproszonych gości i uczestników seminarium. 

 

4.  Kontynuacja  zadania: seminarium organizowane jest corocznie -16 edycja. 

 

 

 



Regulamin 

 

XVI Bydgoskie Seminarium Ekologiczne pod hasłem: 

 „Zjawiska ekstremalne na terenie Polski pod względem hydrologicznym” 

(konkurs na najciekawszy referat i jego prezentację dla szkół podstawowych               

i gimnazjalnych).  

 

1. Założenia ogólne konkursu. 

Celem  konkursu jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych                 

i gimnazjalnych postaw ekologicznych i prozdrowotnych poprzez uświadomienie 

konieczności i słuszności troski o elementy środowiska naturalnego. Intencją organizatorów 

jest zachęcenie młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz dbałości o  środowisko. 

Organizatorzy mają nadzieję, że proekologiczny zakres tematyczny Konkursu zachęci jego 

uczestników do szczególnej troski o nasze środowisko. 

 

2. Uczestnicy konkursu. 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Bydgoszczy  

i powiatu bydgoskiego. 

 

3. Zasady konkursu 

3.1 Kategorie konkursowe. 

 Konkurs przeprowadza się w kategoriach: 

a. indywidualnej uczniowie szkół podstawowych 

b. indywidualnej uczniowie szkół gimnazjalnych 

 

 

3.2 . Warunki uczestnictwa: 

o każdy uczestnik przygotowuje jeden referat nt. „Zjawiska ekstremalne na terenie 

Polski pod względem hydrologicznym” oraz prezentację multimedialną do swojego 

referatu, 

o referat nie może przekraczać dwóch stron maszynopisu, 

o praca powinna być zapisana tylko po jednej stronie kartki, na komputerze 

przygotowana w edytorze Word, 

o do pracy należy dołączyć płytę CD z komputerowym zapisem referatu i prezentacji 

lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@zselek.pl                                          

lub justyna_markiewicz@wp.pl, 

o zgłoszenie uczestnika do konkursu wraz z opiekunem oraz nazwą placówki należy 

dokonać do 01.03.2017r., na adres sekretariat@zselek.pl lub 

justyna_markiewicz@wp.pl 

o prace  opisane imieniem, nazwiskiem, klasą , nazwiskiem opiekuna, adresem szkoły, 

należy przesłać do dnia 10.03.2017 roku na adres: sekretariat@zselek.pl                            

lub justyna_markiewicz@wp.pl lub na adres: 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 

ul. Stawowa 41 

85-323 Bydgoszcz 

z dopiskiem „Seminarium Ekologiczne” 

 

o prosimy o dokonanie wstępnej oceny prac na etapie szkolnym i zakwalifikowanie               

do prezentacji na seminarium tylko jednego referatu ucznia od danego nauczyciela 

prowadzącego.  

 

3.3 Przebieg konkursu 

 

Rozstrzygnięcie konkursu  połączone z prezentacją referatów  nastąpi 31.03.2017 r.            

o godz. 10.00 w czasie XVI Bydgoskiego Seminarium Ekologicznego dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych, w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy,                     

ul. Stawowa 41. 

 

3.4 Kryteria oceny prac: 

o realizacja tematu, 

o kompozycja, 

o język ( w tym bogactwo słownictwa), 

o ortografia i interpunkcja, 

o oryginalność. 

 

 

Pytania w sprawie konkursu proszę kierować na adres: justyna_markiewicz@wp.pl 

 

Organizatorzy:                                                                           Dyrektor Szkoły: 

mgr Natalia Brończyk 

 mgr Agnieszka Chojnacka                                                        mgr Wiesława Sraga 

mgr Beata Makowiecka 

mgr Justyna Markiewicz 

mgr Ewa Umińska 


