Konkurs jest finansowany w ramach „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze – LIFE
14 IPE PL 021/LIFE IP MAŁOPOLSKA”
Cel konkursu:
- rozwijanie świadomości potrzeby recyklingu
- promocja idei ekologicznych
- zwiększenie świadomości w kwestii możliwości powtórnego wykorzystania surowców wtórnych
- poszerzenie wiedzy na temat owadów
- rozbudzanie twórczej aktywności
- rozwijanie kreatywności
- pogłębianie wrażliwości estetycznej

Organizacja konkursu klas 0-III
Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej
w Zelczynie.
Wymogi techniczne konkursu:
Pracą konkursową jest wykonanie dowolnego owada z odpadów recyklingowych.
Praca konkursowa wykonywana jest na terenie szkoły pod opieką wychowawcy w czasie dwóch
lekcji.
Praca uczniów jest fotografowana podczas procesu twórczego.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Zelczynie.
Uczestnicy wykonują pracę indywidualnie.
Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę.
Ocena prac:
Oceny prac dokonuje komisja powołana przez organizatora.
Wygrywają prace, które spełniają wymogi i otrzymają najwyższą ilość głosów.
Komisja ocenia prace w dniu konkursu.

Terminy:
Konkurs przeprowadzony będzie w dniu 22 kwietnia 2022r.
Nagrody:
Przewidujemy trzy równorzędne nagrody dla trzech najlepszych prac oraz cztery wyróżnienia.
I, II, III miejsce – voucher do Centrum Kultury i Sportu w Skawinie o wartości 100zł
wyróżnienie – voucher do Centrum Kultury i Sportu w Skawinie o wartości 50 zł

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy, realizowanego w ramach działania
„Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego -Małopolska w zdrowej atmosferze – LIFE 14 IPE PL 021/LIFE IP
MAŁOPOLSKA”
§ 1. Wstęp.
1 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Zelczynie.
2 Konkurs organizuje i przeprowadza Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie.
3 Do przeprowadzenia konkursu zostaje powołana Komisja Konkursowa. W skład Komisji
wchodzą wyznaczeni nauczyciele SP Zelczyna oraz Dyrektor Placówki.
4 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 2. Cele konkursu.
1 Zdobycie i poszerzenie wiadomości na temat ochrony środowiska, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony powietrza.
2 Doskonalenie umiejętności analizowania rysunków, wykresów i tabel.
3 Zapewnienie uczestnikom możliwości sprawdzenia własnych umiejętności i wiadomości
z przyrody i biologii.
4 Kształtowanie postaw obserwatora przyrody.
5 Transformacja wiadomości na praktyczne umiejętności oraz wykorzystanie posiadanej
wiedzy w sytuacjach problemowych.
6 Rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiadomości oraz
dokonywania ich selekcji.
§ 3. Organizacja konkursu.
1 Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie –
Dyrektor wraz z nauczycielami.
2 Konkurs będzie sprawdzał wiadomości oraz umiejętności z przyrody i biologii.
3 W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie klas IV - VIII.
4 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie udziału do nauczyciela biologii
w nieprzekraczalnym terminie 13 kwietnia 2022.
6 Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.

§ 4. Wymagania konkursowe.
1. Konkurs będzie przeprowadzony na terenie SP Zelczyna.
2. Do etapu szkolnego obowiązują wiadomości i umiejętności przewidziane programem
nauczania przyrody dla klas V – VIII.
3. Konkurs będzie podzielony na dwie grupy wiekowe klasy IV - VI oraz VII - VIII.
4. Zagadnienia obowiązujące na Konkursie:
 Zależności pomiędzy organizmami w środowisku, łańcuchy troficzne, oddziaływania pomiędzy
organizmami - elementy ekologii.
 Ochrona środowiska - formy ochrony przyrody w Polsce, zanieczyszczenia i ich źródła, sposoby
oszczędzania naturalnych zasobów Ziemi.
§ 5. Przebieg konkursu.
1 Konkurs odbędzie się 22 kwietnia 2022 (piątek).
2 Czas trwania konkursu: 45 minut
3 Nauczyciel opiekun poprawia prace wg załączonego klucza oraz sporządza protokół
z przebiegu konkursu.
4 Na konkurs uczniowie przyjeżdżają pod opieką nauczycieli.
5 W czasie testu uczniowie pracują samodzielnie.
6 Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia dogrywki w przypadku braku wyłonienia jednoznacznego zwycięzcy.
7 O wyniku konkursu decyduje liczba punktów zdobyta przez uczestnika Konkursu.
8 Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa sprawdza prace oraz wyłania zwycięzców.
9 Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów nastąpi w tym samym dniu.
10 Organizator przewiduje wyłonienie zwycięzców I, II i III miejsca w obu kategoriach wiekowych.
Literatura:
1 Podręczniki, atlasy i zeszyty ćwiczeń zgodne z nową podstawą programową i przeznaczone
do przyrody/biologii dla klas V- VIII

