
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. GRZEGORZA 
Z SANOKA W SANOKU 

ul. Stóżowska 15 
38-500 Sanok 

III edycja powiatowego konkursu ekologicznego: TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA dla uczniów 
szkół podstawowych. 

Regulamin konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych – klas VIII. 
2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zanieczyszczeniach środowiska i sposobach ich 

ograniczania poprzez działania proekologiczne. 
3. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok. 
4. Pracami organizacyjnymi kierują: Monika Adamska, Magdalena Kondrat, Aneta Czech. 
5. Zakres wiedzy wymagany w konkursie: 
a) gospodarka odpadami 

 źródła, klasyfikacja i charakterystyka odpadów, 
 segregacja odpadów, 
 oddziaływanie odpadów na środowisko, 
 podstawowe zasady gospodarowania odpadami, 
 odpady niebezpieczne, 
 recykling odpadów i odzysk surowców, 
 gospodarka odpadami w Polsce, 
 problem spalania odpadów, 

b) gospodarka ściekowa 
 klasyfikacja ścieków, 
 metody oczyszczania ścieków: mechaniczne, chemiczne, biologiczne, 

c) zanieczyszczenia powietrza 
 źródła zanieczyszczeń powietrza, 
 niekorzystne zjawiska spowodowane przez zanieczyszczenia atmosfery: efekt 

cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze i smog, 
 wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzi, 
 ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniem, 
 działania na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery, 

d) zanieczyszczenia wód 
 rodzaje zanieczyszczeń wód, 
 wskaźniki zanieczyszczenia wody, 
 wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzi, 

e) czynniki fizyczne zanieczyszczające środowisko 
 hałas ( ultradźwięki, infradźwięki, wibracje) promieniowanie jonizujące i 

niejonizujące, fale elektromagnetyczne, światło. 



6. Konkurs składa się  z dwóch części. Pierwszym etapem jest pisemny test dotyczący 
wymaganej wiedzy (pkt. 5 Regulaminu). Uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów 
przejdą do drugiego etapu, którym będzie oceniane zadanie praktyczne. 

7. Wszystkie etapy konkursu odbywają się w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku, dnia 30.03.2023r. o 
godzinie 9.00, uczestnicy konkursu zobowiązani są do przedstawienia komisji konkursowej 
legitymacji szkolnej.  

8. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dwóch uczniów do 22.03.2023r. za 
pośrednictwem maila: m.adamska@zs2.sanok.pl; m.kondrat@zs2.sanok.pl lub 
a.czech@zs2.sanok.pl i telefonicznie : 13 465 39 51. 

9. Zwycięzcami konkursu zostają zawodnicy, którzy otrzymali największą liczbę punktów, a 
miano laureata otrzymują 3 osoby z najlepszymi wynikami.  

10. Zakończenie konkursu i wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu konkursu 30.03.2023r w 
Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku. 

11. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich 
odwołanie. 

12. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
Regulaminu 

13. Konkurs został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w celu wpisania go na 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

14. Uczniowie biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez organizatorów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 poz. 833) 
 


