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REGULAMIN
IX POWIATOWEGO KONIŃSKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
dla klas II i III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Wiodąca tematyka w roku szkolnym 2017/2018:
– „Geografia fizyczna świata”
I.

Organizatorzy:
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Mickiewicza14
i MODN w Koninie, ul. Szymanowskiego 5

II.

Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań geografią wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Promowanie uczniów przejawiających zainteresowanie i posiadających zdolności z zakresu nauk przyrodniczych.
Kształtowanie w uczniach świadomości poszanowania własnego regionu, kraju oraz dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego; poszanowania innych narodów, systemów wartości i sposobów życia.
4. Doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy z geografii ogólnej dotyczące środowiska przyrodniczego
i przemian społeczno-gospodarczych.
III.
Warunki uczestnictwa:
 W konkursie biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
 Uczniowie są podzieleni na dwie grupy wiekowe: III etap edukacyjny i IV etap edukacyjny.
 Z każdej szkoły można zgłosić 3 osoby wyłonione przez nauczyciela geografii (prawo zgłoszenia uczniów ma każdy
nauczyciel uczący geografii).
 Sprawdzana będzie wiedza i umiejętności w zakresie podanego wiodącego tematu:
Klasy gimnazjalne – na poziomie podstawowym
„Geografia fizyczna świata” oraz orientacja na mapie fizycznej świata.
Szkoły ponadgimnazjalne – na poziomie rozszerzonym
„Geografia fizyczna świata” oraz orientacja na mapie fizycznej świata.
 Uczestnicy rozwiązują test indywidualnie w warunkach kontrolowanej samodzielności w ciągu 60 minut.
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu, a także wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz możliwością wykorzystania wizerunku każdego
uczestnika konkursu w celach związanych z jego organizacją i promocją. Uczestnicy są dopuszczani do udziału
w konkursie po okazaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów (wg załącznika).
IV.
Przebieg Konkursu:
1. Zgłoszenie uczniów danej szkoły do udziału w finale międzyszkolnym należy przesłać na formularzu
zgłoszeniowym do 10.01.2018 r. do MODN, ul. Szymanowskiego 5.
2. Przy konstruowaniu zadań komisja może wykorzystać propozycje zadań przesłanych przez nauczycieli geografii
do 10.01.2018 r. na adres e-mail: sekretariat@modn.konin.pl
3. Wyniki Konkursu zostaną podane w terminie 7 dni od daty finału na stronie internetowej MODN,
wg kodów uczniów.
4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Forum Oświatowego.
V.
Termin i miejsce finału Konkursu:
dnia 31.01.2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki, 62-500 Konin, ul. Mickiewicza14
1. Uczestnicy obu poziomów piszą testy jednocześnie w auli szkolnej (testy są dostosowane do właściwego poziomu
edukacyjnego).
2. Rejestracja uczestników od godz. 14:30, natomiast zawody rozpoczynają się o godz. 15:00.
3. Komisję Konkursową stanowić będą nauczyciele (opiekunowie uczestników).
1.
2.
3.

Henryka Hypś
doradca metodyczny geografii
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ZGŁOSZENIE
udziału
w IX POWIATOWYM KONIŃSKIM KONKURSIE GEOGRAFICZNYM
rok szkolny 2017 / 2018
Nazwa i adres szkoły (telefon, e-mail)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Liczba zgłoszonych uczniów (imię i nazwisko, klasa):
.............................................................................................
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela (kontakt telefoniczny, e-mail):

......................................................................................

Data zgłoszenia: .....................................

...........................................................
podpis dyrektora szkoły

