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Dyrekcje Szkół
Opiekunowie Szkolnych Kół LOP
Zarząd Okręgu Łódzkiego LOP uprzejmie informuje, że nasza strona internetowa umożliwia Lidze
Ochrony Przyrody nie tylko przekazywanie szkołom zarówno programu edukacyjnego jak i innych ważnych
wiadomości przyrodniczych, ale służy także społeczeństwu w możliwości informowania Ligi o wielu sprawach
dotyczących ochrony przyrody, jak również środowiska naturalnego.
Wiodącym kierunkiem działalności edukacyjnej Ligi Ochrony Przyrody są wartości, które młodzież
szkolna osiąga poprzez uczestnictwo w akcjach i konkursach przyrodniczych. Na „stronie” umieszczone są
informacje o uczestnictwie uczniów w tych pracach:
*akcje przyrodnicze – opisana jest charakterystyka działań oraz terminy ich realizacji
*konkursy przyrodnicze – organizowane przez Zarząd Okręgu Łódzkiego oraz Zarząd Oddziału
Miejskiego w Łodzi – zamieszczone są regulaminy określające warunki uczestnictwa w poszczególnych
konkursach, a po posiedzeniach komisji konkursowych, podawane są protokoły z wykazem laureatów.
Wracając do zagadnień istotnych w realizacji programu edukacyjnego Zarządu Okręgu Łódzkiego LOP,
proponowanego szkołom w kontynuacji naszej działalności dla środowiska przyrodniczego. Jak co roku
apelujemy do Opiekunów Szkolnych Kół LOP o czynny udział w pracach służących poprawie stanu środowiska
naturalnego. Prace te prowadzone są pod hasłami:
* DZIEŃ LIGI OCHRONY PRZYRODY - 9 stycznia
* TYDZIEŃ CZYSTOŚCI WÓD - pod patronatem PZW - w czasie 1 do 7 kwietnia
* MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI - 22 kwietnia
* DNI LASU - w dniach 1 do 7 czerwca
* ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA - 5 czerwiec
* SPRZĄTANIE ŚWIATA - wrzesień
* DNI OCHRONY PRZYRODY - cały miesiąc październik
* RATUJMY KASZTANOWCE - październik
Pomoc w zajęciach ekologicznych można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z:
Ogrodem Botanicznym
tel. 42 688 44 20, 42 688 40 65
Leśnictwem Miejskim
tel. 42 659 00 77, 42 659 02 49
Celem pogłębienia wiedzy przyrodniczej uczniów, wyłącznie dla młodzieży zrzeszonej w Szkolnych Kołach
LOP, Liga Ochrony Przyrody organizuje konkursy. Ograniczenie to podyktowane jest tym, że nagrody dla
laureatów kupowane są ze środków pochodzących ze składek członkowskich.
Wykaz konkursów Ligi Ochrony Przyrody oraz terminy zgłoszeń:
* Najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP - kroniki do końca maja
* Ornitologiczny – jaki to ptak - zgłoszenia do 25 kwietnia
* Dendrologiczny - znam drzewa i krzewy - zgłoszenia do 25 września
Konkursy drugi i trzeci - dwustopniowe - I część pisemna, II część w terenie
* Mój las - forma opisowa w czterech kategoriach wiekowych, zgłoszenia do 30 listopada
I
kategoria
- klasy I - III,
wiek 7 - 10 lat
II
kategoria
- klasy IV – VI,
wiek 11 - 12 lat
III kategoria
- gimnazja
wiek 13 - 15 lat
IV
kategoria
- szkoły ponadgimnazjalne,
wiek 16 - 18 lat

- 2 * Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - dla szkół licealnych i techników, odbywa się w 3 etapach:
- podstawowy szkolny
- styczeń
- wojewódzki
- kwiecień
- centralny
- czerwiec
* Artystyczny – przyroda w obiektywie – organizowany przez Oddział Miejski Ligi w Łodzi, będzie
miał tematykę i terminy na nadsyłanie prac, zamieszczane na stronie internetowej Zarządu Okręgu
Łódzkiego po opracowaniu regulaminu na dany konkurs.
Zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się z regulaminami poszczególnych konkursów, gdyż ocena prac
przez Komisje Konkursowe podejmowana jest w oparciu o zawarte w regulaminach zasady i zalecenia.
Zachęcamy młodzież szkolną do korzystania z bezpłatnych wystaw, organizowanych corocznie przez Ogród
Botaniczny w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 35/55. Również niezwykle ciekawa jest ekspozycja roślin tropikalnych
w Palmiarni w Parku Źródliska przy al. J.Piłsudskiego.
Proponujemy także odwiedzenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (ul. Konstantynowska 8/10), prezentującego
bogactwo fauny świata, mogące dostarczyć wielu emocji poznawczych. Pomoc dydaktyczną Ogród oferuje pod
tel. 42 632 75 79 w. 292.
Systematyczna praca Szkolnego Koła LOP, będącego podstawową jednostką organizacyjną
Stowarzyszenia, inspirowana przez nauczyciela, uczy zarówno dzieci jak i młodzież właściwego stosunku do
przyrody ojczystej i wspiera dbałość o czyste środowisko naturalne. Służy temu realizacja programu,
nakreślonego przez Okręg Łódzki, na który składa się m. in. uczestnictwo w pracach przyrodniczych, konkursach
a również organizowanie własnych działań na terenie szkoły.
To zaangażowanie i praca dydaktyczna z młodzieżą znajduje pełne uznanie władz okręgowych Ligi. Zarząd
Okręgu Łódzkiego oczekuje od nauczycieli informacji o pracach szkolnych kół, gdyż tylko te materiały
stanowią podstawę występowania do władz naczelnych Ligi z wnioskami o nadawanie odznaczeń Ligi Ochrony
Przyrody, a także do wydania nauczycielowi dokumentu, potwierdzającego jego zaangażowanie w działalności
Stowarzyszenia na terenie szkoły. Dokumenty te honorowane są przez władze szkolne przy awansie zawodowym
nauczyciela.
Jak co roku przypominamy o statutowym obowiązku płacenia składek członkowskich (4 zł uczniowie, 20 zł
osoby dorosłe ). W biurze Ligi osoba wpłacająca otrzymuje równocześnie pokwitowanie dokonanej wpłaty na
druku ścisłego zarachowania ze stemplem Ligi, a także potwierdzenie w legitymacji członkowskiej. Oddziały
Terenowe Ligi składki zbierają na swoim terenie, a następnie wpłacają je do biura Zarządu Ligi otrzymując na
to pokwitowanie na druku ścisłego zarachowania ze stemplem Ligi.
Podobnie jak w latach poprzednich prosimy o przekazywanie 1 % odpisu z podatku na rzecz Ligi Ochrony
Przyrody – środki te zostaną wykorzystane na cele statutowe m. in. zakup nagród książkowych dla laureatów
konkursów przyrodniczych. Ponieważ Liga jest organizacją pożytku publicznego, w roku bieżącym wystarczy
na deklaracji podatkowej wpisać nazwę: Liga Ochrony Przyrody i nr KRS 0000113431. Resztę czynności
wykona Urząd Skarbowy. Z tych niewielkich jednostkowych wpłat mogą uzbierać się środki pomocne w
realizacji zamierzeń Ligi – edukacji przyrodniczej społeczeństwa, a tym samym poprawy środowiska
naturalnego. Realizując wspólnie idee naszych wybitnych prekursorów, kontynuujemy równocześnie ich dzieło
pamiętając, że tylko RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ !
Do wiadomości :
- Szkolne Koła LOP
- Wydział Edukacji UMŁ
- Kuratorium Oświaty
- Zarządy Oddziałowe LOP
- Ogród Botaniczny, Ogród Zoologiczny
Prosimy o odbieranie „Przyrody Polskiej” i kalendarzy wydawnictwa Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligi
Ochrony Przyrody na 2017 rok.
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