
         

          Załącznik nr 1 

 
 
Środowisko przyrodnicze ulega ciągłym zmianom z biegiem czasu. Zmiany te są wynikiem naturalnych 

procesów działających na Ziemi, a także w coraz większym stopniu są spowodowane działalnością człowieka. 
Obecnie nie istnieją już obszary, w których nie zaznaczył się jakikolwiek wpływ człowieka. Większość ekosystemów 
została częściowo lub całkowicie przekształcona na potrzeby rolnictwa, na rozbudowę infrastruktury miast czy rozwój 
przemysłu. Bardzo ważne jest więc uświadomienie sobie, że człowiek jest tylko jedną z ogromnej ilości istot żywych 
występujących na Ziemi i nie ma wyłącznego prawa do korzystania z jej zasobów. Koniecznością jest więc ochrona 
wszystkich elementów środowiska zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. 

 

Regulamin konkursu 
na wykonanie plakatu „Kartka z Ekokalendarza” 

 
Organizator:    Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszu 

Sponsorzy:   Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu 
 

Konkurs ma na celu: 
a) rozbudzanie zainteresowań ekologią i kreatywności uczestników konkursu;  
b) poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu; 
c) kreowanie aktywnych postaw proekologicznych u dzieci; 
d) pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej poprzez twórczą interpretację tematu; 
e) prezentacja twórczości dzieci i młodzieży na szerszym forum; 
f) integracja uczestników oraz wymiana doświadczeń między szkołami. 
 

1. Terminarz konkursu: 

 Termin dostarczenia prac : w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2020r 
     na adres:  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego  

      ul. Ciasna 16, 62-800 Kalisz z dopiskiem EkoKonkurs 

 Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 6 kwietnia 2020 roku na stronie 
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl 

 Wręczenie nagród: 28 kwietnia 2020r w Gołuchowie podczas obchodów Dnia Ziemi. 
 

2. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie  

 konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 oraz  I - III szkoły podstawowej 
 zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu zapowiadającego wybrane  

święto dotyczące ekologii, np. Dzień Wody, Dzień Wiatru, Dzień Niezapominajki … 
Wykaz świąt dołączony jest do regulaminu. 

 technika dowolna tj. malarstwo, rysunek, grafika, collage itp. 
 format A3 
 ciekawe i twórcze ujęcie tematu 

 prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie 

 do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób trzecich, 
nigdzie poprzednio niepublikowane 

 prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora  

 każda praca powinna być podpisana (czytelnie i drukowanymi literami) 
imię i nazwisko autora pracy, wiek i  klasa, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela  

 uczestnicy konkursu wypełniają zgodę na przetwarzanie danych (załącznik nr 5) 

 konkurs jest jednoetapowy, każda szkoła zgłasza max 10 prac. 
 

3. Wyniki 
Prace laureatów będą umieszczone na dyplomach uczestnictwa w konkursie, a autorzy prac zostaną 
nagrodzeni. Wszystkie prace zostaną wystawione w Szkole Podstawowej Nr 3 im. J. Słowackiego podczas 
konkursu wiedzy ekologicznej „Wędrówka po Oikosie” 1 kwietnia 2020r. oraz Tygodnia Zdrowia z 
Trójką od 1 do 5 maja 2020r.  
Nagrodzone prace będą również opublikowane na stronie internetowej:  
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/ 
 

4. Kontakt z organizatorami konkursu: 

 Małgorzata Urbaniak – gosia5250@gmail.com 

 Agnieszka Kowalska - 2512aga@gmail.com  
 Daria Pankiewicz      - dariapankiewicz1986@wp.pl  

Serdecznie zapraszamy 

http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/
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mailto:2512aga@gmail.com
mailto:dariapankiewicz1986@wp.pl


 
 

 
WYKAZ ŚWIĄT  
 

20 stycznia  - Dzień Pingwinów 
23 stycznia - Dzień Bez Opakowań Foliowych 
01 lutego  - Dzień bez oleju palmowego 
02 lutego  - Dzień Mokradeł 
15 lutego  - Dzień Wielorybów 
17 lutego  - Dzień Kota 
27 lutego  - Dzień Niedźwiedzia Polarnego 
03 marca  - Dzień Wangari Maathai 
03 marca  - Dzień Dzikiej Przyrody 
03 marca  - Dzień Środowiska Afrykańskiego 
17 marca  - Światowy Dzień Mórz 
20 marca  - Dzień Wróbla 
21 marca  - Dzień Wierzby 
21 marca  - Pierwszy Dzień Wiosny 
22 marca  - Dzień Lasów 
22 marca  - Światowy Dzień Wody 
28 marca  - Dzień Chwastów 
01 kwietnia  - Dzień Ptaków 
04 kwietnia  - Dzień Zwierząt Bezdomnych 
05 kwietnia  - Dzień Leśnika i Drzewiarza 
07 kwietnia  - Światowy Dzień Zdrowia 
07 kwietnia  - Dzień Bobrów 
16 kwietnia  - Dzień Ochrony Słoni 
22 kwietnia  - Dzień Ziemi 
24 kwietnia  - Dzień Zwierząt Laboratoryjnych 
25 kwietnia  - Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 
12 maja  - Dzień Ptaków Wędrownych 
15 maja  - Dzień Polskiej Niezapominajki 
20 maja  - Światowy Dzień Pszczół 
22 maja  - Dzień Różnorodności Biologicznej 
23 maja - Dzień Żółwia 
24 maja  - Dzień Parków Narodowych 
25 maja  - Dzień Afryki 
31 maja  - Dzień Bociana Białego 
05 czerwca  - Dzień Ochrony Środowiska 
08 czerwca  - Dzień Cyrku bez Zwierząt 
08 czerwca  - Dzień Oceanów 
15 czerwca  - Dzień Wiatru 
17 czerwca  - Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy 
18 czerwca  - Dzień Protestu Przeciwko GMO 
21 czerwca  - Światowy Dzień Żyrafy 
01 lipca  - Dzień Psa 
29 lipca  - Dzień Tygrysa 
08 sierpnia  - Wielki Dzień Pszczół 
25 sierpnia  - Międzynarodowa Noc Nietoperzy 
16 września  - Dzień Łosia 
19 września  - Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk 
22 września  - Dzień Bez Samochodu 
28 września  - Dzień Rzek 
02 października - Dzień Zwierząt Hodowlanych 
04 października - Światowy Dzień Zwierząt 
10 października - Święto Drzewa 
24 października - Dzień Kundelka 
10 listopada  - Dzień Jeża 
14 listopada  - Dzień Czystego Powietrza 
11 grudnia  - Dzień Terenów Górskich 
14 grudnia  - Dzień Małpy 
20 grudnia  - Dzień Ryby 

 
 
 
 
 



           

Załącznik nr 2 
. 

Działalność człowieka zmienia i niszczy przyrodę. Planeta Ziemia umiera na naszych oczach! 
Każde działanie ma konsekwencje, dlatego trzeba myśleć perspektywicznie. Czasem może się wydawać, że to co 
robimy nie pociąga za sobą żadnych skutków, a to nie prawda, gdyż każde nasze działanie ma wpływ na otoczenie.  
Ochrona środowiska naturalnego Ziemi jest obowiązkiem każdego człowieka, lecz wiele osób i podmiotów lekceważy 
sprawy ekologii. Robią to zarówno wielkie koncerny, które trują środowisko toksycznymi odpadami i ściekami, ale też 
zwykli obywatele np. obywatel jeżdżący dymiącym autem, babcia uparcie niesegregująca śmieci czy nastolatek 
niezakręcający kranu przy myciu zębów. Świata w pojedynkę zmienić się nie da, ale jeśli większość mieszkańców 
Ziemi zaczęłaby funkcjonować bardziej ekologicznie, to środowisko naturalne planety byłoby w znacznie lepszej 
kondycji. 

 

Regulamin na logo EkoKonkursu 
pt. „Druga Ziemia nie istnieje” 

 
Organizator:    Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszu 

Sponsorzy:   Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu 
 
 Konkurs ma na celu: 

a) zainteresowanie uczniów problematyką naszej Planety 
b) kreowanie aktywnych postaw proekologicznych u młodzieży; 
c) pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej poprzez twórczą interpretację tematu; 
e) prezentacja twórczości dzieci i młodzieży na szerszym forum; 

d) integracja uczestników oraz wymiana doświadczeń między szkołami ; 
 

1. Terminarz konkursu: 

 Termin dostarczenia prac : w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2020r 
     na adres:  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego  

      ul. Ciasna 16, 62-800 Kalisz z dopiskiem EkoKonkurs 

 Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 6 kwietnia 2020 roku na stronie 
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl 

 Wręczenie nagród: 28 kwietnia 2020r. w Gołuchowie podczas obchodów Dnia Ziemi. 
 

2. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie  

 konkurs skierowany jest do uczniów klas IV -V szkoły podstawowej 

 zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej (logo EkoKonkursu) 
pt. „Druga Ziemia nie istnieje”.  

 format: koło (bez żadnych napisów) na kartkach A4 
 technika dowolna tj. malarstwo, rysunek, grafika, collage itp.  
 zaprojektowane w sposób artystyczny, tak aby jego forma oddawała treść hasła 
 kreatywne i nowatorskie ujęcie tematu będzie dodatkowym atutem pracy.  

 prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie 

 do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób 
 trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane 

 każda praca powinna być podpisana (czytelnie i drukowanymi literami) 
            imię i nazwisko autora pracy, wiek i  klasa, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela 

 uczestnicy wypełniają zgodę na przetwarzanie danych (załącznik nr 5) 

 każda placówka zgłasza max 10 prac  

 prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. 
 

3. Wyniki 
Prace laureatów będą umieszczone na dyplomach uczestnictwa w konkursie, a autorzy prac zostaną 
nagrodzeni. Wszystkie prace zostaną wystawione w Szkole Podstawowej Nr 3 im. J. Słowackiego podczas 
konkursu wiedzy ekologicznej „Wędrówka po Oikosie” 1 kwietnia 2020r. oraz Tygodnia Zdrowia z 
Trójką od 1 do 5 maja 2020r.  
Nagrodzone prace będą również opublikowane na stronie internetowej:  
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/ 
 

4. Kontakt z organizatorami konkursu: 
Małgorzata Urbaniak – gosia5250@gmail.com 
Agnieszka Kowalska - 2512aga@gmail.com  
Daria Pankiewicz      - dariapankiewicz1986@wp.pl  

Serdecznie zapraszamy 

http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/
mailto:gosia5250@gmail.com
mailto:2512aga@gmail.com
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Załącznik nr 3 

 
 
 
 

Regulamin konkursu wiedzy ekologicznej 
„Wędrówka po Oikosie” 

 
 
 
Organizator:    Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszu 

Sponsorzy:   Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu 
 
 Konkurs ma na celu: 

a. pogłębianie wiedzy ekologicznej 
b. kształtowanie postaw proekologicznych 
c. rozwijanie zainteresowań ekologicznych uczniów 
d. wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji 
e. integracja młodzieży z różnych szkół z terenu Kalisza i okolicy 
 

1. Terminarz konkursu: 

 konkurs odbędzie się 1 kwietnia (środa) 2020r o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 3  
w Kaliszu, ul. Ciasna 16   

 przesyłanie kart zgłoszeniowych – wypełnionych czytelnie drukowanymi literami  
(załącznik nr 6) w  nieprzekraczalnym terminie do 24.03.2020r drogą elektroniczną 
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl  lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 3 
im. J. Słowackiego, ul. Ciasna 16, 62-800 Kalisz z dopiskiem EkoKonkurs 

 Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 6 kwietnia 2020 roku na stronie 
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl 

 Wręczenie nagród: 28 kwietnia 2020r w Gołuchowie podczas obchodów Dnia Ziemi. 
 
 

2. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie  

 konkurs skierowany jest do uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej 

 zadaniem konkursowym jest napisanie testu wiedzy z ekologii 

 każda szkoła zgłasza 3 uczniów z klas VII - VIII 

 uczestnicy wypełniają zgodę na przetwarzanie danych (załącznik nr 5) 

 konkurs jest jednoetapowy 

 każdy uczestnik jest punktowany indywidualnie, o zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów 
 
  

3. Wyniki 

 laureaci otrzymają nagrody rzeczowe (ufundowane przez Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej i SP3) oraz dyplomy  

 opiekunowie uczniów mają prawo wglądu do testów w terminie do 2 dni roboczych od daty ogłoszenia 
wyników przez organizatora. 

 
Zakres tematyczny: 

 przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze; 

 czynniki abiotyczne i biotyczne, znaki ekologiczne, cechy populacji, zależności między organizmami w 
biocenozie 

 choroby zakaźne i cywilizacyjne człowieka,  

 zagrożenia współczesnego świata (smog, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura ozonowa) 

 ochrona środowiska na co dzień, segregacja śmieci, recykling 

 ochrona przyrody w Polsce – parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, zwierzęta i rośliny 
chronione. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/
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Uwaga   

 
Po zakończeniu konkursu wiedzy serdecznie zapraszamy 

do sali gimnastycznej na pokaz  
talentów wokalnych w ramach  

międzyszkolnego konkursu piosenki obcojęzycznej „Sing & win” 
Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00 i trwać będzie ok. 2 godzin. 

 
Przed  występem „Sing & win” zostaną rozdane uczestnikom EkoKonkursu 

dyplomy za udział a nauczycielom podziękowania 
za przygotowanie uczniów do konkursu ekologicznego. 

 
 
 
 
 
 
Kontakt z organizatorami konkursu: 

Małgorzata Urbaniak – gosia5250@gmail.com 
Agnieszka Kowalska - 2512aga@gmail.com  
Daria Pankiewicz      - dariapankiewicz1986@wp.pl  

 
Serdecznie zapraszamy 
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Załącznik nr 4 
. 

 
Moda na ekologię to z pewnością jeden z najkorzystniejszych trendów ostatnich lat. Według przewidywań w 

2050 roku w morzach będzie pływało więcej plastikowych odpadów niż ryb. Foliowe śmieci zalewają świat – są tanie i 
błyskawicznie się je produkuje – czas wyprodukowania jednej foliowej reklamówki to zaledwie sekunda, używamy ich 
średnio przez 25 minut, po czym lądują w koszu. Ale już czas rozłożenia się jej w środowisku to aż 400 lat. Tak 
niewiele trzeba, zacznij od siebie i stwórz własną Eko-Torbę, która będzie Ci służyła przez lata... 

 

 

 

Regulamin konkursu na Eko-Torbę 
hasło konkursowe „NIE ŚMIECIMY LECZ TWORZYMY” 

 
Organizator:    Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszu 

Sponsorzy:   Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu 
 
 Konkurs ma na celu: 

a) kształtowanie postawy świadomego konsumenta 
b) rozwijanie zdolności manualnych 
c) pobudzanie kreatywności 
d) popularyzacja ekologicznego stylu życia 
 

1. Terminarz konkursu: 

 Termin dostarczenia prac : w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2020r 
     na adres:  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego  

      ul. Ciasna 16, 62-800 Kalisz z dopiskiem EkoKonkurs 

 Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 6 kwietnia 2020 roku na stronie 
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl 

 Wręczenie nagród: 28 kwietnia 2020r. w Gołuchowie podczas obchodów Dnia Ziemi. 

 
2. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie 

 konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 -VIII szkoły podstawowej 

 zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i własnoręcznym wykonaniu torby wielokrotnego 
użytku: 

 format torby od A4 do A3 
 torbę można wykonać z dowolnych surowców np. kartonu, ubrań, materiałów, sznurków, itp. 
 technika dowolna 
 kreatywne i nowatorskie wykonanie będzie dodatkowym atutem pracy. 

 praca konkursowa musi być wykonana indywidualnie 

 do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób 
 trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane 

 do torby należy przymocować przywieszkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, wiek i  klasa,    
 adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela 

 uczestnicy wypełniają zgodę na przetwarzanie danych (załącznik nr 5) 

 każda placówka zgłasza max 10 prac 
 prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. 
 

5. Wyniki 
Prace laureatów będą umieszczone na dyplomach uczestnictwa w konkursie, a autorzy prac zostaną 
nagrodzeni. Wszystkie prace zostaną wystawione w Szkole Podstawowej Nr 3 im. J. Słowackiego podczas 
konkursu wiedzy ekologicznej „Wędrówka po Oikosie” 1 kwietnia 2020r. oraz Tygodnia Zdrowia z 
Trójką od 1 do 5 maja 2020r.    
Nagrodzone prace będą również opublikowane na stronie internetowej:  
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/ 
 

6. Kontakt z organizatorami konkursu: 
Małgorzata Urbaniak – gosia5250@gmail.com 
Agnieszka Kowalska - 2512aga@gmail.com  
Daria Pankiewicz      - dariapankiewicz1986@wp.pl  

 
Serdecznie zapraszamy 

http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/
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Załącznik nr 5 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

..............................................................................        .........................................  

imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)    miejscowość, data 

.................................................................................. 

adres rodziców(prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie na stronie internetowej: 

http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/  oraz w prasie lokalnej danych osobowych i wizerunku  

 

 

syna/córki*................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

ucznia/uczennicy*......................................................................................................................... 

(nazwa i adres placówki) 

biorącego/biorącej udział w rejonowej XI edycji  EkoKonkursu 

pod patronatem Pana Andrzeja Grzyba – posła na Sejm RP 

oraz patronatem Medialnym Radia Centrum. 

 

„Druga Ziemia nie istnieje”. 

 

 

 

............................................................ 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  

ze zmianami) 

 

 niepotrzebne skreślić 

http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/


 

         
Załącznik nr6 

 

 

 

 
Zgłaszamy udział uczniów w Konkursie Wiedzy pt. „Wędrówka po Oikosie”  

organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kaliszu 

pod patronatem Pana Andrzeja Grzyba – posła na Sejm RP  
i patronatem Medialnym Radia Centrum. 

 
 
 

1. Nazwa szkoły: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Adres szkoły: 

Kod: …………..…    poczta: …………………………… 

Ulica:……………………………………………… Miejscowość: …………………… 

Telefon:……………………………………………Adres e-mail:……………………… 

 

3. Imię i nazwisko uczestników konkursu: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………… Klasa:…… 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………… Klasa:…… 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………… Klasa:…… 

 

4. Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………… 

 

5. Telefon i adres e-mail opiekuna: ……………………………………….………… 

 

6. Oświadczamy, że przesyłając kartę zgłoszenia akceptujemy regulamin konkursu. 

 

 

 

 

 
Dyrektor szkoły 

 
 
 

 

 
 


