IV POWIATOWY KONKURS Z PRZYRODY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
ORGANIZOWANY PRZEZ
ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDZKOLNY W GODOWIE
ORAZ POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
2. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Godowie, 27 kwietnia 2017 r.
3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkół
Podstawowych.
4. Cele konkursu:
- rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych
- wykorzstywanie zdobytej wiedzy w praktyce
- wzbudzanie zdrowej rywalizacji
- kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
- porównywanie własnych umiejętności z wiedzą innych uczniów powiatu
wodzisławskiego
5. Zakres tematyczny obejmuje zapisy podstawy programowej z
przyrody w Szkole Podstawowej

6. Etapy konkursu:
I. etap
Eliminacji szkolnych, prowadzonych przez nauczycieli uczących przyrody
w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Każda szkoła może wyłonić max 2
uczestników do II etapu.
II. etap
Do II etapu nauczyciele zgłaszają uczniów do 3 kwietnia 2017 r. do
doradcy metodycnego geografii i przyrody.
7. Konkurs ma formę pisemną. Zawiera zarówno zadania otwarte jak i
zadania zamknięte.
8. Komisja składa się z 3 osób: doradcę metodycznego, nauczyciela
przyrody uczącego w danej szkole (ale nie uczącego uczestników
konkursu), innego nauczyciela nie uczącego w szkole.
9. Prace będą punktowane wg przygotowanego wcześniej klucza.
10.

Komisja wyłania laureatów spośród uczniów, którzy uzyskali

najwyższą liczbę punktów, ale nie mniej niż 85%. Laureaci zostaną
nagrodzeni dyplomami a uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze
miejsca nagrody rzeczowe.
11.

Opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania.

12.

Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu
Śląskim. Laureat I miejsca weźmie udział w Gali Laureatów
organizowaanej przez PODN
13.

Uczesników konkursu należy zgłosić w nieprzekraczalnym

terminie do 3 kwietnia 2017 r. na adres mailowy doradcy:
askupnik@podnwodz.nazwa.pl

w zgłoszeniu należy podać:

- imię i nazwisko uczestnika
- imię i nazwisko osoby przygotowującej (telefon lub mail do kontaktu)
- nazwa szkoły (pełne brzmienie)
- organ prowadzący szkołę
- adres szkoły
14.

W dniu konkursu należy dowieść kartę zgłoszenia (dołączną na

str 4 regulaminu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych (str. 5 regulaminu)

KARTA UCZESTNIKA POWIATOWEGO KONKURSU Z PRZYRODY
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1
2
3

Nazwisko ucznia
Imię ucznia
klasa

4
5
6
7
8
9

Pełna nazwa szkoły
Adres szkoły
Powiat
Gmina
Nr tel. szkoły
E - mail

10 Imię i nazwisko osoby przygotowującej do
konkursu

Data

podpis i pieczątka
Dyrektora Szkoły

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka.....................................................................
oraz publikację wyników konkursu na stronach internetowych
organizatorów. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku. O ochronie
danych osobowych. Dz.U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. Zmianami)
…............
data

…...............................................................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

