LIGA OCHRONY PRZYRODY
istnieje od 1928 r. organizacja pożytku publicznego nr KRS 0000113431

ZARZĄD OKRĘGU ŁÓDZKIEGO

90-430 Łódź,ul. Piotrkowska 113 tel. / fax. 42 633-30-45 biuro czynne: wtorki, środy w godzinach 1100 - 1500

konto BGŻ S.A. w Łodzi 36-2030-0045-1110-0000-0020-5000
www.loplodz.toya.net.pl
loplodz@toya.net.pl

Łódź, październik 2017 r

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Sieradzu

Zarząd Okręgu Łódzkiego LOP uprzejmie Państwa informuje, że na terenie
Uniwersytetu Łódzkiego dnia 19 października br. odbyła się XXXIV edycja
stopnia wojewódzkiego konkursu dendrologicznego „znam drzewa i krzewy”.
Konkurs składał się z etapu pisemnego, za który można było uzyskać 50 punktów,
oraz praktycznego ze znajomości drzew i krzewów, który dawał możliwość 74
punktów. Łączna punktacja to 124 punkty do uzyskania.
Na podstawie obowiązującego regulaminu konkursu, tytuł laureata mógł
otrzymać uczeń, który by uzyskał co najmniej 90 % poprawnych odpowiedzi z
łącznej punktacji, to jest 112 punktów.
Nagrody otrzymują uczniowie którzy uzyskali 65 % poprawnych odpowiedzi,
pozostali otrzymają upominki. Nagrodę przyznaje się również szkole, której
uczniowie zajęli trzy pierwsze miejsca, a także nauczycielowi, dzięki któremu
uczniowie mogli uzyskać tak dobry wynik.
Nagrodę przechodnią w postaci statuetki żubrów, ufundowaną przez Sekcję
Dendrologiczną Polskiego Towarzystwa Botanicznego, otrzymuje po raz kolejny
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.
Nagrody książkowe otrzymują:
Marlena Zarębska
Natalia Mielczarek
Klaudia Dudzińska
Katarzyna Rubeś
Upominki przyznano:
Michalina Bartczak
Zuzanna Andrzejczak
Paulina Szmytke
Zarząd Okręgu Łódzkiego LOP gratuluje uczniom osiągnięcia w konkursie
dobrych wyników, dziękując Nauczycielowi za wkład pracy w przygotowanie
młodzieży do udziału w konkursie znakomicie podnoszącym wiedzę biologiczną.
Z poważaniem
P R E Z E S
ZARZĄDU OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
LIGI OCHRONY PRZYRODY
arch. Mirosław Konwerski

PROTOKÓŁ
XXXIV Konkurs Dendrologiczny, organizowany dla młodzieży zrzeszonej w Szkolnych Kołach
LOP, odbył się dnia 19 października 2017 roku, a organizatorami konkursu byli:
- Zarząd Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody
- Sekcja Dendrologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego
- Ogród Botaniczny w Łodzi
Konkurs ma trzy stopnie: 1 – szkolny,
2 – rejonowy,
3 – wojewódzki
W etapie szkolnym za organizację i przebieg odpowiada dyrektor szkoły i nauczyciel biologii –
opiekun Szkolnego Koła LOP. W XXXIV Konkursie Dendrologicznym brali udział uczniowie szkoły z
terenu Sieradza.
Konkurs na poziomie wojewódzkim odbywał się w dwu etapach:
1 etap – pisemny , za który można było uzyskać 50 punktów, obejmował test złożony z pytań z zakresu
morfologii, ekologii, geografii i ochrony drzew i krzewów,
2 etap – praktyczny, polegający na rozpoznawaniu drzew i krzewów, za który można było zdobyć 74
punkty.
Łączna liczba punktów za dwa etapy - 124.
Do dwu etapów konkursu przystąpiło 7. uczestników ze szkoły z Sieradza.
Jury w składzie: przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. Jan T. Siciński, wiceprzewodniczący - prof. nadzw.
dr hab. Jeremi Kołodziejek oraz członek - dr Andrzej Grzyl .
Jury postanowiło: przyjąć za podstawę oceny łączną liczbę punktów uzyskanych z testu pisemnego i
praktycznej znajomości drzew i krzewów w terenie,
- przyznać 3 nagrody.
Punktacja:
Licea Ogólnokształcące :
- Zarębska Marlena
I miejsce
94 pkt.
Z.S.P. nr 1 w Sieradzu
- Mielczarek Natalia
II miejsce
84 pkt.
Z.S.P. nr 1 w Sieradzu
- Dudzińska Klaudia
III miejsce
83 pkt.
Z S P nr 1 w Sieradzu
- Rubeś Katarzyna
IV miejsce
81 pkt.
Z.S.P. nr 1 w Sieradzu
- Bartczak Michalina
V miejsce
77 pkt.
Z S. P nr 1 w Sieradzu
- Andrzejczak Zuzanna
VI miejsce
75 pkt.
Z S P. nr 1 w Sieradzu
- Szmytke Paulina
VII miejsce
71 pkt.
Z.S.P. nr 1 w Sieradzu
I
Nagrodę przechodnią w postaci statuetki żubrów, ufundowaną przez Sekcję Dendrologiczna Polskiego
Towarzystwa Botanicznego otrzymuje ZSP nr 1 w Sieradzu .

Przewodniczący Jury
Prof. nadzw. dr hab. Jan T. Siciński
Wiceprzewodniczący Jury
Prof. nadzw. dr hab. Jeremi Kołodziejek
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