Szanowni koledzy i koleżanki – nauczyciele przyrody!
Pragnę poinformować, że w roku szkolnym 2010/2011
IX Powiatowy Konkurs Przyrodniczy odbędzie się 19 kwietnia 2011r. Eliminacje
do konkursu należy przeprowadzić do 6 lutego 2011 roku. Proszę o przesłanie
wraz z protokółami propozycji pytań konkursowych w terminie do 10 lutego
2011r. Liczę na wsparcie i współpracę koleżanek i kolegów przyrodników ze
szkół powiatu średzkiego.
W załączeniu przesyłam Regulamin Konkursu. Proszę o zapoznanie się
z nim. Przesłanie protokołów będzie informacją o przystąpieniu szkoły
do konkursu.

Organizator konkursu:
Małgorzata Orłowska

REGULAMIN IX POWIATOWEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I. Cele konkursu
 rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem
i pięknem
 rozumienie zależności w środowisku przyrodniczym
 zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych
 poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody
 wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko
 zachęcenie ucznia do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy o wzajemnych
oddziaływaniach elementów środowiska przyrodniczego i działalności człowieka
 wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań.
II. Zakres wiedzy i tematyka
IX Powiatowy Konkurs Przyrodniczy swym zakresem odnosi się do treści, osiągnięć
i umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotu przyroda.
III. Organizator IX edycji konkursu
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wlkp., nauczyciele przyrody:
Małgorzata Orłowska i Lucyna Sadowska, przy wsparciu nauczycieli przyrody szkół podstawowych
powiatu średzkiego.
IV. Termin konkursu
Etap szkolny: do 4 lutego 2011 roku
Czas pracy: 45 minut
Etap szkolny organizowany jest w każdej szkole, która przystąpi do konkursu.
Finał powiatowy: termin: 19 kwietnia 2011r. (wtorek), godz. 15.00.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wlkp. ul. 20 Października 2
Do etapu powiatowego pytania wybrane będą z propozycji przedstawionej przez nauczycieli
z różnych szkół – proszę o przesłanie do 18 lutego 2011r. - propozycji 5 pytań do etapu
powiatowego wraz z protokółem etapu szkolnego.
Konkurs na etapie powiatowym składa się z części pisemnej w formie testu zawierającego zadania
zamknięte i otwarte.
V. Zasady uczestnictwa
Liczba uczniów zgłoszonych do etapu powiatowego zależy od ilości uczniów przystępujących
do etapu szkolnego:
 dwóch uczniów, jeżeli w etapie szkolnym przystąpiło do 10 uczniów
 trzech uczniów, jeżeli w etapie szkolnym przystąpiło do 20 uczniów
 czterech uczniów, jeżeli w etapie szkolnym przystąpiło do 40 uczniów
 pięciu uczniów, jeżeli w etapie szkolnym przystąpiło powyżej 40 uczniów
Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu oraz opracowanie zestawu pytań na etap szkolny
przygotuje szkolna komisja konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły. Protokół z eliminacji
szkolnych (wzór w załączniku), szkolne komisje konkursowe przesyłają na adres:
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. 20 Października 2
63 - 000 Środa Wlkp.
Z dopiskiem na kopercie –IX Powiatowy Konkurs Przyrodniczy, w nieprzekraczalnym terminie do
18 lutego 2011 roku.
Protokoły należy wypełniać bardzo czytelnie PISMEM DRUKOWANYM.
VI. Ogłaszanie i zatwierdzanie wyników
Karty odpowiedzi etapu powiatowego sprawdzane będą przez komisję międzyszkolną. W przypadku
otrzymania przez kilku uczniów tej samej liczby punktów przyznawane będą miejsca ex aequo.
Najlepsi uczestnicy zostaną nagrodzeni.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w terminie wyznaczonym przez organizatora.
Zostanie on podany 19 kwietnia 2011 roku, podczas finału konkursu.

