
 

 

 

 

 

Gmina Piaseczno, Nadleśnictwo Chojnów i Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 

zapraszają dzieci i młodzież do udziału  

w Chojnowskim powiatowym konkursie wiedzy przyrodniczo-leśnej 

edycja w roku szkolnym 2022/23 pod hasłem 

„Gatunki obce i inwazyjne w Lasach Chojnowskich” 

 

Gmina Piaseczno, Nadleśnictwo Chojnów oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 

mają przyjemność ogłosić Chojnowski powiatowy konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej, w tym 

roku odbywający się pod hasłem „Gatunki obce i inwazyjne w Lasach Chojnowskich”.  

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczo-leśnej oraz zainteresowanie uczniów 

ochroną przyrody. Tematyką konkursu są gatunki zwierząt i roślin występujące w Lasach 

Chojnowskich, lecz nie będące częścią rodzimej fauny i flory. Ucząc się do konkursu poznacie 

problemy związane z pojawieniem się tych gatunków w Polsce i zagrożenia, jakie stwarzają 

dla naszej rodzimej przyrody oraz sposoby ich zwalczania. 

Bardzo liczymy na Wasz udział i życzymy przyjemnej nauki!  

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorami konkursu są: 

 W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych: Mazowiecki Zespół Parków 

Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock (dofinansowanie: Gmina 

Piaseczno) 

 W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych: Nadleśnictwo Chojnów, Pilawa, ul. 

Klonowa 13, 05-532 Baniocha, 

 Koordynatorem merytorycznym w konkursie (przygotowanie materiałów do 

nauki oraz testów na I oraz II etap konkursu) jest Mazowiecki Zespół Parków 

Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock.  

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych leżących na terenie 

powiatu piaseczyńskiego.  



 

 

 

 

 

3. Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesłać na załączonym formularzu najpóźniej do 

dnia 31 stycznia 2023 r. mailowo (skan) na adres edukacjachpk@parkiotwock.pl. 

Zgłoszenie zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną. 

4. Materiały do nauki do etapu I konkursu zostaną opublikowane na stronie 

www.parkiotwock.pl najpóźniej do dnia 15 stycznia 2023 oraz przesłane zgłoszonym 

szkołom mailowo. Materiały do II etapu zostaną udostępnione po rozstrzygnięciu 

poprzedzającego etapu. 

5. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: etapie szkolnym i etapie powiatowym. 

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej. Możliwa jest zmiana formy 

na on-line w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, np. zmiany trybu nauczania 

w szkołach na zdalny. 

7. W przypadku przeprowadzania etapu I w formie stacjonarnej w szkołach, 

koordynatorem etapu szkolnego jest nauczyciel miejscowej placówki, który jest 

zobowiązany do przeprowadzenia I etapu konkursu, w oparciu o testy wiedzy 

przesłane przez organizatorów.  

W przypadku przeprowadzania etapu I w formie online, etap zostanie 

przeprowadzony przez organizatorów konkursu.  

8. Etap II powiatowy zostanie przeprowadzony przez organizatorów konkursu w formie 

stacjonarnej. Możliwa jest zmiana formy na on-line w przypadku nieprzewidzianych 

okoliczności, np. zmiany trybu nauczania w szkołach na zdalny. 

9. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Kategoria I: dla klas IV-VI szkół podstawowych  

 Kategoria II: dla klas VII-VIII szkół podstawowych 

10. Zakres wiedzy wymaganej w konkursie: 

Etap I: 

 Dla klas IV-VI szkół podstawowych wymagane są wiadomości o 10 gatunkach 

roślin obcych i inwazyjnych występujących w Chojnowskim Parku 

Krajobrazowym oraz wiedza ogólna, zgodnie z przekazaną przez organizatorów 

prezentacją edukacyjną.  
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 Dla klas VII-VIII szkół podstawowych wymagane są wiadomości o 15 gatunkach 

roślin obcych i inwazyjnych występujących w Chojnowskim Parku 

Krajobrazowym oraz wiedza ogólna, zgodnie z przekazaną przez organizatorów 

prezentacją edukacyjną.  

Etap II - powiatowy: 

 Dla klas IV-VI szkół podstawowych wymagane są wiadomości o 10 gatunkach 

zwierząt obcych i inwazyjnych występujących w Chojnowskim Parku 

Krajobrazowym oraz wiedza ogólna, zgodnie z przekazaną prezentacją 

edukacyjną, jak również wiadomości z etapu I. 

 Dla klas VII-VIII szkół podstawowych wymagane są wiadomości o 15 gatunkach 

zwierząt obcych i inwazyjnych występujących w Chojnowskim Parku 

Krajobrazowym oraz wiedza ogólna, zgodnie z przekazaną prezentacją 

edukacyjną, jak również wiadomości z etapu I. 

11. Terminy poszczególnych etapów: 

Etap I – szkolny 

 W przypadku przeprowadzania konkursu w formie stacjonarnej: przekazanie 

przez nauczyciela drogą mailową wyników do dnia 20 marca 2023 r. (Inicjały 

uczniów oraz liczba uzyskanych punktów. Na tej podstawie przekażemy 

informację o progu punktowym i poprosimy o nazwiska zakwalifikowanych do 

II etapu uczniów).  

 W przypadku przeprowadzania konkursu w formie online: 

najprawdopodobniej sobota 18 marca 2023. O szczegółach (m.in. platformie 

oraz godzinie) poinformujemy uczestników bliżej terminu. Uwaga: termin 

może ulec zmianie!  

Etap II – powiatowy – odbędzie się w maju lub czerwcu 2023 r. w terminie 

i w miejscu wskazanym przez organizatorów. Etap powiatowy odbędzie się w formie 

stacjonarnej. Możliwa jest zmiana formy na on-line w przypadku nieprzewidzianych 

okoliczności, np. zmiany trybu nauczania w szkołach na zdalny. 



 

 

 

 

 

12. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie liczby punktów zdobytych w II etapie 

konkursu. Nad poprawnością odpowiedzi i przydzielaniem punktów czuwać będzie 

komisja powołana spośród przedstawicieli instytucji organizujących konkurs.  

13. Nagrody za zajęcie pierwszych 3 miejsc i 5 (lub w uzasadnionych przypadkach więcej) 

wyróżnień wśród uczestników ze szkół podstawowych klas IV-VI (kategoria I) 

fundowane są przez Urząd Gminy w Piasecznie. Nagrody za zajęcie pierwszych 

3 miejsc i 5 (lub w uzasadnionych przypadkach więcej) wyróżnień wśród uczestników 

z klas VII-VIII (kategoria II)  fundowane są przez Nadleśnictwo Chojnów. 

14. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości, która odbędzie się w czerwcu 2023 

r. w Nadleśnictwie Chojnów, Klonowa 13, 05-532 Pilawa. W przypadku wystąpienia 

nieprzewidzialnych okoliczności uniemożliwiających publiczne wręczenie nagród, 

nagrody zostaną rozwiezione do szkół.  

15. Dla finalistów zostaną przeprowadzone warsztaty przygotowujące do etapu 

finałowego.  

16. Organizatorzy mają prawo do przeprowadzenia kontroli etapu I, a nauczyciele - 

koordynatorzy etapu I - biorąc udział w konkursie zobowiązują się udostępnić 

organizatorom testy wypełnione przez uczniów w etapie I. 

17. Konkurs został w bieżącym roku zgłoszony na tzw. listę kuratoryjną (wykaz zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej). O tym, czy konkurs został zaakceptowany i wpisany 

na listę kuratorium poinformuje do końca lutego 2023. Obowiązujący wykaz zostanie 

opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.  

18. Informacje o konkursie oraz wyniki zostaną zamieszczone na stronach: 

 www.parkiotwock.pl 

19. Kontakt: Chojnowski Park Krajobrazowy adres email: edukacjachpk@parkiotwock.pl, 

tel: 22 754 51 00, tel. kom. 722 397 728 

20. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i dostępne 

dla wszystkich uczestników na równych zasadach. 
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21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów. 


