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REGULAMIN POWIATOWEGO KONIŃSKIEGO TURNIEJU EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
XV EDYCJA
I. Organizator: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin

II. Cele turnieju:
 Poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska.
 Zastosowanie wiedzy teoretycznej z przyrody do wykonania zadań praktycznych.
 Kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach uczniowskich.
III. Warunki uczestnictwa:
1. W Turnieju biorą udział uczniowie klas szóstych szkół podstawowych z terenu Konina.
2. Jeden nauczyciel przyrody z danej szkoły może zgłosić jedną 3-osobową drużynę.
3. Sprawdzane będą wiadomości i umiejętności w zakresie Podstawy Programowej do Przyrody na poziomie
Szkoły Podstawowej .
4. Termin zgłaszania drużyn do udziału w Turnieju upływa 20 stycznia 2018 r.
5. Na zgłoszeniach proszę podać autora i nazwę programu przyrody, z którego korzystacie Państwo,
realizując podstawę programową.
6. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin.
7. 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 turnieju:
Etap miejski konkursu składa się z 2 części:
 Test
zawierający zadania wielokrotnego wyboru, zadania z luką oraz typu prawda-fałsz .
Każdy uczeń rozwiązuje test samodzielnie. Liczy się suma punktów uzyskanych przez wszystkich
członków drużyny.
 4 zadania praktyczne
Zadania wykonywane są w grupach. Punktowane jest wykonanie zadania przez drużynę.
Zadania testowe i zadania praktyczne dotyczyć będą wiadomości i umiejętności zawartych
w obowiązującej podstawie programowej.
V. Termin turnieju: 2 lutego 2018 r., godz. 14.00
VI. Miejsce turnieju: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin.
VII. Nagrody:




Najlepsze drużyny zostaną wyróżnione.
Wyniki Turnieju będą zamieszczone na stronie internetowej MODN.
Nagrody zostaną wręczone podczas Forum Oświatowego.

…………………………………………
Urszula Szymańska
doradca metodyczny przyrody i biologii
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ZGŁOSZENIE
udziału w konkursie
XV POWIATOWY KONIŃSKI TURNIEJ EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Nazwa i adres szkoły, telefon
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Liczba zgłoszonych drużyn: ...........................
Imiona i nazwiska opiekunów drużyn:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Autor i tytuł programu (autorzy i tytuły programów) przyrody, z którego (których) Państwo korzystacie:

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

data zgłoszenia: .....................................

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

