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Protokół Komisji Konkursowej
XXXV edycji konkursu „Mój las”
Komisja Konkursowa Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody na posiedzeniu
w dniu 25 stycznia 2020 roku, działając na podstawie regulaminu XXXV edycji konkursu „mój
las”, rozpatrzyła wszystkie nadesłane na konkurs prace i stwierdziła co następuje:
* w konkursie wzięły udział 3 szkoły podstawowe, oraz 2 licealne - razem 5 szkół z terenu
Łodzi i województwa
* prace spełniające wymogi regulaminowe opracowane zostały łącznie przez 24 uczniów
* do każdej pracy załączona była zgoda rodziców, spełniająca wymogi „RODO”, dotyczące
prezentacji danych osobowych uczestników konkursu
w zakresie informacji
wynikającej z publikacji protokołu Komisji Konkursowej przez Zarząd Okręgu Łódzkiego LOP
*

*

Od postanowień Okręgowej Komisji Konkursowej nie przysługują odwołania.
Kategorie wiekowe dotyczyły uczniów: kategoria I – klasy I – III szkoły podstawowe
kategoria II – klasy IV – VI „
„
kategoria III – klasy VII – VIII
„
kategoria IV – szkoły licealne

Prace uczniów przedstawione do oceny przez Komisję Konkursową we wszystkich kategoriach
wiekowych reprezentowały wyrównany poziom merytoryczny, a ich opracowanie graficzne
także potwierdzały dobrą znajomość tematu.
Te wartości wzorem oceny z lat ubiegłych, skłoniły Komisję Konkursową do przyjęcia
kryterium kwalifikacji bez określania zajętych miejsc, co nie zawsze może stanowić obiektywną
ocenę przy tak skonstruowanej treści tematycznej konkursu, oraz zasadę określania
nagradzanych uczniów jednolitą formułą i tytułem:

nagroda za opracowanie tematu w XXXV edycji konkursu przyrodniczego „mój
las”.

Wykaz nagrodzonych uczniów w poszczególnych grupach wiekowych:
I GRUPA WIEKOWA – temat: „na leśnej polanie”
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w Brzezinach
Ada Skutecka
klasa I
II GRUPA WIEKOWA – temat: „kropla, strumień, jezioro – leśny mokry świat”
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w Brzezinach
Jakub Sobieszkoda
klasa V
Julia Zielińska
klasa VI

- 2 Gabriela Budziewska
Jakub Szubert
Martyna Szczepocka
Bartosz Sobieszkoda

klasa VI
klasa VI
klasa VI
klasa V

III GRUPA WIEKOWA - temat: „jakie korzyści czerpiemy z lasu ?”
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w Brzezinach
Maja Gruchała
klasa VIII
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 120 w Łodzi
Paweł Borys
klasa VIII
Aleksandra Gorzeń
klasa VIII
Magda Hayek
klasa VIII
Hanna Kośmider
klasa VIII
Paulina Pawłowska
klasa VIII
Marta Słodkowska
klasa VIII
Marika Szałkiewicz
klasa VIII
Kamil Woźniak
klasa VIII
Martyna Wymysłowska
klasa VIII
Julia Zając
klasa VIII
Lara Zanders
klasa VIII
Patryk Zarzycki
klasa VIII
IV GRUPA WIEKOWA – temat: „znaczenie różnorodności biologicznej w lasach – mój
wpływ na jej zachowanie”
XXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Łodzi
Nikola Stachura
klasa I
XLII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Łodzi
Weronika Bałwas
klasa III
Aleksandra Kaczmarek
klasa III
Małgorzata Trojanowska klasa III
Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody,
przyznała laureatom XXXV edycji konkursu przyrodniczego „mój las” w czterech kategoriach
wiekowych łącznie 24 nagrody książkowe, a w poszczególnych grupach:
I - grupie wiekowej
II
„
„
III
„
„
IV
„
„

- 1 nagroda
- 6 nagród
- 13 nagród
- 4 nagrody

Nagrody zostały zakupione ze środków Zarządu Okręgu Łódzkiego LOP, które uzyskujemy z
wpłacanych przez Szkolne Koła LOP składek członkowskich.
Niektóre z nagrodzonych prac wzorem lat ubiegłych, będą eksponowane w biurze Zarządu Okręgu.
Liga Ochrony Przyrody dziękuje Opiekunom Szkolnych Kół LOP za pracę inspirującą uczniów do

- 3 udziału w konkursach przyrodniczych, które znakomicie rozwijają zainteresowanie wieloma
aspektami dotyczącymi środowiska naturalnego, a także ochrony przyrody. Ma to szczególne
znaczenie w obecnym okresie, gdy nauka odbywa się w tak ekstremalnie ciężkich warunkach
zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Dlatego uznanie dla pedagogów jest w pełni zasadne.

Skład osobowy Okręgowej Komisji Konkursowej Ligi Ochrony Przyrody:
Przewodniczący Komisji Konkursowej

- Mirosław Konwerski

Członkowie Komisji

- Halina Skonieczna
- Krzysztof Góra

Łódź, styczeń 2022 rok.

ZAPROSZENIE
Zarząd Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody zaprasza Nauczycieli – Opiekunów
Szkolnych Kół LOP do odbioru nagród dla uczniów, którzy zostali laureatami XXXV edycji
ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego „mój las”. Mile widziani będą również uczniowie
wymienieni w protokole Okręgowej Komisji Konkursowej.
Odbioru można dokonać w dniu pracy biura Ligi – we wtorki od godziny 15,30 do 17,00.
Serdecznie zapraszamy.
Zarząd Okręgu LOP

