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REGULAMIN KONKURSU
DLA UCZNIÓW KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I KLAS II I III GIMNAZJUM
Tytuł konkursu: ,,XV TURNIEJ PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY”
I.
Organizator konkursu:
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Szymanowskiego 5
II.





Cele:
Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska.
Doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy z fizyki, chemii, biologii i geografii
do wykonania zadań praktycznych.
Kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach uczniowskich.

III.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas siódmych szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
z miasta Konina. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dwie drużyny. W skład
każdej drużyny wchodzi trzech uczniów.
2. 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).
3. Termin przysyłania zgłoszeń:
Do 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) na załączonym formularzu na adres Miejskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin lub faksem
(63) 243 33 52.
IV.
Przebieg konkursu:
1. Termin konkursu: 29.01.2018 r. (poniedziałek), godzina 14.00, rejestracja uczestników
od godziny 13.30.
2. Miejsce organizacji konkursu: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
ul. Szymanowskiego 5.
3. Sprawdzane będą wiedza i umiejętności objęte podstawą programową szkoły podstawowej
z przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia wraz z elementami ekologii.
4. Zawody Turnieju Przyrodniczo-Ekologicznego obejmują trzy części:
a) przygotowanie 3-minutowego filmu,
b) drużynowy test wiadomości,
c) część praktyczna: drużynowa prezentacja modelu, doświadczenia, eksperymentu itp.
5. Film nagrany na płycie CD musi być przesłany razem ze zgłoszeniem udziału w Turnieju
do 15 stycznia 2018 r.
6. Nagrody zostaną wręczone podczas Forum Oświatowego.
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Zadania konkursowe
a) 3-minutowy film o tematyce z zakresu „Ochrony zasobów środowiska”,
w którym powinna być korelacja minimum 2 przedmiotów przyrodniczych.
Maksymalna punktacja za film: 16 punktów, obejmuje następujące składowe: dobór
tematyki i treść (10 pkt.), sposób przedstawienia (3 pkt.), poprawność techniczna (3 pkt.).
Trzy najlepsze filmy otrzymują maksymalnie:
I miejsce – 16 punktów,
II miejsce – 14 punktów,
III miejsce – 12 punktów.
Wszystkie pozostałe filmy, spełniające regulaminowe wymagania, otrzymują po 10 pkt.;
w przypadku niespełnienia wymagań film może być zdeklasyfikowany. Trzy najlepsze
filmy zostaną pokazane wszystkim uczestnikom w dniu zawodów.
b) Drużyna rozwiązuje razem test wiadomości z biologii, chemii, fizyki i geografii pisany
w ciągu 30 minut.
c) Drużyna prezentuje przed Komisją Konkursową przygotowane wcześniej swoje modele
lub doświadczenie w odniesieniu do dowolnego przedmiotu przyrodniczego. Ocenianie
części praktycznej odbywać się będzie w dwóch Komisjach równocześnie (2 sale) – każda
drużyna ma do dyspozycji 5 minut na zaprezentowanie. Koszt materiałów wykorzystanych
do zaprezentowania części praktycznej nie może przekroczyć 20,00 zł.
Punktacja całościowa zadań konkursowych stwarza możliwość zdobycia 50 punktów:
a)
film – maksymalnie 16 punktów
b)
test – maksymalnie 24 punktów
c)
część praktyczna – maksymalnie 10 punktów
V.






Zadania Komisji Konkursowej:
podanie postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych,
prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji,
poinformowanie uczestników o wynikach eliminacji,
zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu, wyłonienie finalistów,
Sędziowie: doradcy metodyczni MODN (ocena filmu), a w części testowo-praktycznej
doradcy MODN i powołani nauczyciele.

Doradcy metodyczni MODN
Henryka Hypś ………………………………………….……………..
Dorota Szewczyk-Bąkowska …………………………………………
Beata Szymczak………………………………………………………
Urszula Szymańska………………………………………………..…
Agnieszka Trzusło…………………………………………………..
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ZGŁOSZENIE
udziału w konkursie

,,XV TURNIEJ EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZY”

Nazwa i adres szkoły, telefon
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Imiona i nazwiska uczniów:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Imiona i nazwiska opiekunów uczniów:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
data zgłoszenia: .....................................

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

