Regulamin
XXV Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno-Regionalnego
dla uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej województwa łódzkiego
w roku szkolnym 2021/2022.
Zasady ogólne
1. Organizator
 Łódzki Kurator Oświaty
 Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
2. Cele konkursu:
 podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie ekologii i ochrony
środowiska, ocenianie skutków zmian zachodzących w środowisku pod wpływem
działalności człowieka oraz wskazywanie źródeł zanieczyszczeń środowiska
i sposobów ich zmniejszania lub eliminacji,
 poznawanie terenów zagrożonych i prawnie chronionych, w tym: parków
krajobrazowych woj. łódzkiego i wybranych parków narodowych,
 poznawanie zabytków kultury i historii województwa łódzkiego,
 poznawanie walorów krajoznawczo – turystycznych regionu,
 uzasadnianie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego w celu zachowania
różnorodności biologicznej,
 rozbudzanie wrażliwości uczniów na potrzebę ochrony środowiska naturalnego,
 kształtowanie świadomości ekologicznej.
3. Powołanie Komisji Konkursowych
 Wojewódzką Komisję Konkursową powołuje Łódzki Kurator Oświaty
 Rejonowe Komisje Konkursowe powołuje Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji
Konkursowej
 Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy szkół podstawowych
4. Organizacja Konkursu - warunki udziału.
 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych
szczególnie uzdolnionych , wykazujących zainteresowanie tematyką konkursu.
 Rodzic lub prawny opiekun uczestnika konkursu składa do dyrektora szkoły
oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w XXV Interdyscyplinarnym
Konkursie Ekologiczno-Regionalnym dla uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły
podstawowej województwa łódzkiego i na publikację wizerunku na potrzeby
dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych
szkoły/placówki/, w której odbywa się konkurs oraz Kuratorium Oświaty
w Łodzi, wraz z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu i akceptacją
jego postanowień stanowiącym - Załącznik nr 1 do regulaminu.
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 Tematyka konkursu wynika z Podstawy Programowej i jest realizowana w ramach
różnych przedmiotów nauczania lub odrębnych zajęć z wykorzystaniem podręczników
zatwierdzonych przez MEN i z zestawu literatury. (Załącznik nr 2 do regulaminu)
5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji konkursów przedmiotowych
znajdują się w Zarządzeniu NR 68/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty zamieszonym na
stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Przebieg konkursu
1.

2.

Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno-Regionalny przebiega w trzech etapach:
I.
Etap szkolny
II.
Etap rejonowy
III.
Etap wojewódzki
Terminy poszczególnych etapów oraz terminy przesyłania protokołów wynikają
z harmonogramu konkursu, ustalonego przez Wojewódzka Komisję Konkursową.
Kryteria kwalifikowania uczniów do kolejnych etapów konkursu

Etap szkolny przeprowadzany jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez
dyrektora szkoły. Komisja na podstawie osiągniętych wyników kwalifikuje uczestników
do udziału w etapie rejonowym.
2. Uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskali 80% i więcej punktów możliwych
do zdobycia kwalifikują się do etapu rejonowego.
3. Komisje szkolne przesyłają protokoły z prac w formie elektronicznej na adres:
biuro@wodn.piotrkow.pl Wojewódzkiej Komisji Konkursowej lub papierowej na adres
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 2, 97-300 Piotrków Tryb.
4. Wojewódzka Komisja Konkursowa zatwierdza listy uczestników poszczególnych szkół.
5. Etap rejonowy przeprowadzają Rejonowe Komisje Konkursowe powoływane przez
Wojewódzką Komisję Konkursową we wskazanej przez Komisję placówce.
6. Do etapu wojewódzkiego przechodzą uczniowie, którzy uzyskali minimum 85%
ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów na etapie rejonowym.
7. W przypadku gdy próg 85% okaże się za wysoki, do etapu wojewódzkiego kwalifikuje
się 25% uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie rejonowym.
8. Etap wojewódzki przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa.
9. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim uzyskali
minimum 90% ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów. Uczestnicy etapu
wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia
otrzymują tytuł finalisty konkursu.
10. W przypadku, gdy próg 90% okaże się za wysoki, laureatami konkursu zostaje 10
uczestników z najwyższymi wynikami.
11. Prace uczestników wszystkich etapów konkursu są kodowane.
12. Komisje szkolne, rejonowe dla poszczególnych rejonów i wojewódzka sporządzają
protokoły zawierające wszystkie wyniki osiągnięte przez uczniów danego etapu. Wzory
1.
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dokumentów
umieszczone
zostaną
na
stronie
internetowej
konkursu
www.wodn.piotrkow.pl do dnia 30 października 2020 r.
13. W związku z pandemią COVID-19, Wojewódzka Komisja Konkursowa zastrzega,
możliwość przeprowadzenia każdego z etapów w innej formie kierując się
bezpieczeństwem i dobrem uczestników oraz osób biorących udział w pracach
związanych z przebiegiem konkursu.

Procedura Odwoławcza
1. Uczestnicy, ich rodzice i nauczyciele mają prawo wglądu do prac ocenionych przez
komisje poszczególnych stopni, w terminach określonych w regulaminach
poszczególnych konkursów. Wgląd do pracy konkursowej odbywa się w obecności
przewodniczącego komisji konkursowej danego stopnia oraz osoby wyznaczonej
odpowiednio przez przewodniczącego RKK – w przypadku wglądu do prac po I etapie
konkursu, przewodniczącego WKK w przypadku wglądu do prac po II lub III etapie
konkursu.
2. Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursów zastrzeżeń
w zakresie sprawdzania i oceniania prac oraz tryb ich rozpatrywania:
1) zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac może wnieść pisemnie lub
elektronicznie rodzic ucznia:
a) po stopniu szkolnym - do przewodniczącego SKK. Po wniesieniu zastrzeżenia
SKK ponownie weryfikuje pracę ucznia w części, której dotyczą zastrzeżenia.
Z ponownej weryfikacji pracy SKK sporządza protokół.
W przypadku uwzględnienia przez SKK wniesionych zastrzeżeń, przewodniczący
SKK informuje na piśmie osobę wnoszącą zastrzeżenia o ich uwzględnieniu
i przekazuje przewodniczącemu RKK:
- pismo wnoszące zastrzeżenia,
- protokół z ponownej weryfikacji pracy przez SKK,
- kopię pisma informującego wnoszącego zastrzeżenia o ich uwzględnieniu.
W przypadku nieuwzględnienia przez SKK wniesionych zastrzeżeń,
przewodniczący SKK informuje na piśmie osobę wnoszącą zastrzeżenia o ich
nieuwzględnieniu
i niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu RKK:
- pismo wnoszące zastrzeżenia,
- protokół z ponownej weryfikacji pracy przez SKK,
- kopię pisma informującego wnoszącego zastrzeżenia o ich nieuwzględnieniu
i przekazaniu zastrzeżeń do rozpatrzenia przez RKK.
W takim przypadku zastrzeżenia rozpatruje zespół powołany przez
przewodniczącego RKK. O podjętej decyzji RKK informuje wnoszącego
zastrzeżenia na piśmie. Decyzja zespołu jest ostateczna;
b) po stopniu rejonowym - do przewodniczącego RKK. Po wniesieniu zastrzeżenia
RKK ponownie weryfikuje pracę ucznia w części, której dotyczą zastrzeżenia.
Z ponownej weryfikacji pracy RKK sporządza protokół.
W przypadku uwzględnienia przez RKK wniesionych zastrzeżeń, przewodniczący
RKK informuje na piśmie osobę wnoszącą zastrzeżenia o ich uwzględnieniu
i przekazuje przewodniczącemu WKK:
- pismo wnoszące zastrzeżenia,
- protokół z ponownej weryfikacji pracy przez RKK,
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- kopię pisma informującego wnoszącego zastrzeżenia o ich uwzględnieniu.
W przypadku nieuwzględnienia przez RKK wniesionych zastrzeżeń,
przewodniczący RKK informuje na piśmie osobę wnoszącą zastrzeżenia o ich
nieuwzględnieniu
i niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu WKK:
- pismo wnoszące zastrzeżenia,
- protokół z ponownej weryfikacji pracy przez RKK,
- kopię pisma informującego wnoszącego zastrzeżenia o ich nieuwzględnieniu
i przekazaniu zastrzeżeń do rozpatrzenia przez WKK.
W takim przypadku zastrzeżenia rozpatruje zespół powołany przez
przewodniczącego WKK. O podjętej decyzji WKK informuje wnoszącego
zastrzeżenia na piśmie. Decyzja zespołu jest ostateczna;
c) po stopniu wojewódzkim – do przewodniczącego WKK. Po wniesieniu
zastrzeżenia
WKK ponownie weryfikuje pracę ucznia w części, której dotyczą zastrzeżenia.
Z ponownej weryfikacji pracy WKK sporządza protokół.
W przypadku uwzględnienia przez WKK wniesionych zastrzeżeń, przewodniczący
WKK informuje na piśmie osobę wnoszącą zastrzeżenia o ich uwzględnieniu
i niezwłocznie przekazuje Wojewódzkiemu Koordynatorowi ds. Konkursów:
- pismo wnoszące zastrzeżenia,
- protokół z ponownej weryfikacji pracy przez SKK,
- kopię pisma informującego wnoszącego zastrzeżenia o ich uwzględnieniu.
W przypadku nieuwzględnienia przez WKK wniesionych zastrzeżeń
przewodniczący WKK informuje na piśmie osobę wnoszącą zastrzeżenia o ich
nieuwzględnieniu
i niezwłocznie przekazuje Wojewódzkiemu Koordynatorowi ds. Konkursów:
- pismo wnoszące zastrzeżenia,
- protokół z ponownej weryfikacji pracy przez RKK,
- kopię pisma informującego wnoszącego zastrzeżenia o ich nieuwzględnieniu
i przekazaniu zastrzeżeń do rozpatrzenia przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.
W takim przypadku zastrzeżenia rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez
Łódzkiego Kuratora Oświaty w następującym składzie: Wojewódzki Koordynator
ds. Konkursów, inny wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty, oraz 2 nauczycieli
danego przedmiotu niebędących członkami WKK. O podjętej decyzji Łódzki
Kurator Oświaty informuje wnoszącego zastrzeżenia na piśmie. Decyzja zespołu
jest ostateczna.
2) Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych, licząc od następnego
dnia, od ogłoszenia wyników po poszczególnych stopniach konkursów.
Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia
ich wniesienia.

Uprawnienia laureatów
Laureaci i finaliści etapu wojewódzkiego otrzymują punkty, uwzględniane w postępowaniu
rekrutacyjnym, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
września 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
(tj. Dz. U. 2019
r. poz. 1737).
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Harmonogram konkursu
1. Zgłoszenia szkół
 Szkoły zainteresowane konkursem prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa
uczniów do CREWŁ w Piotrkowie Trybunalskim w terminie do dnia 19 listopada
2021r. pocztą elektroniczną: biuro@wodn.piotrkow.pl lub pocztą tradycyjną na
adres:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Dąbrowskiego13
 Karta zgłoszenia oraz druk zgody na udział ucznia w konkursie i przetwarzanie danych
osobowych znajduje się na stronie internetowej CREWŁ (https://wodn.piotrkow.pl/)
w zakładce konkurs interdyscyplinarny.
2. Etap szkolny - zostanie przeprowadzony w formie pisemnej (test 45 minut) w dniu
10 stycznia 2022 r. o godzinie 1100
3. Szkolne komisje konkursowe na podstawie osiągniętych wyników dokonują
kwalifikacji uczniów. Do udziału w etapie rejonowym konkursu zakwalifikują
się uczniowie, którzy uzyskają, co najmniej 80% punktów z możliwych do uzyskania.
4. Protokoły z przebiegu etapu szkolnego w formie pisemnej i elektronicznej Komisje
Szkolne przesyłają na adres CREWŁ w Piotrkowie Trybunalskim w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 21 stycznia 2022 r.
5. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego zostanie umieszczona na stronie
internetowej konkursu do dnia 28 stycznia 2022 r.
6. Etap rejonowy konkursu zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego (60 minut)
7 marca 2022 r. o godzinie 1100
7. Do etapu wojewódzkiego przechodzą uczniowie, którzy uzyskali minimum 85%
ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów.
8. Protokoły z etapu rejonowego Komisje Konkursowe przesyłają w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24 marca 2022 r. na adres CREWŁ w Piotrkowie Trybunalskim
w formie pisemnej i elektronicznej.
9. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie umieszczona
na stronie internetowej do dnia 4 kwietnia 2022 r.
10. Etap wojewódzki zostanie przeprowadzony w dniu
9 maja 2022 r.
11. Etap wojewódzki zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego (90 minut)
12. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim uzyskali
minimum 90% ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów. Pozostali uczestnicy
etapu wojewódzkiego otrzymują tytuł finalisty konkursu. Uczestnicy etapu
wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia
otrzymują tytuł finalisty konkursu.
13. Lista laureatów i finalistów zostanie ogłoszona w terminie do 27 maja 2021 r. na stronie
internetowej konkursu.
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Dokumentacja konkursu
1. Dokumentacja z przebiegu prac Szkolnych Komisji Konkursowych, tj. protokoły i prace
uczniów, przechowywana jest w szkole organizującej I stopień konkursu do zakończenia
roku szkolnego, w którym organizowany jest konkurs.
2. Dokumentacja z przebiegu prac Rejonowych Komisji Konkursowych, tj. protokoły
i prace uczniów, składana jest w siedzibie WODN w Piotrkowie Tryb.
3. Dokumentacja z przebiegu prac Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, tj. protokoły,
listy finalistów i laureatów, składana jest w Kuratorium Oświaty w Łodzi w Wydziale
Wspierania Edukacji.
4. Wojewódzka Komisja Konkursowa przechowuje dokumentację z przebiegu prac
Rejonowych Komisji Konkursowych i Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz zabezpiecza
ją do końca roku szkolnego, w którym był organizowany konkurs.
5. Wojewódzka Komisja Konkursowa składa Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie
z przebiegu konkursu w formie elektronicznej i papierowej.
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