REGULAMIN II EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O OCHRONIE ŚRODOWISKA
POD HASŁEM
”OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO WYZWANIEM XXI WIEKU”

§ 1. Postanowienia ogólne:
1) Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego
2) Konkurs jest dwuetapowy: składa się z eliminacji szkolnych (w szkołach uczestników)
i finału (w siedzibie organizatora).
3) Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach.
Autorką Konkursu jest doradca metodyczny nauczycieli biologii: Barbara Okleja
3) Honorowy patronat nad Konkursem objął:
 Pan Stanisław Jagiełło Starosta Powiatu Ryckiego,
§ 2. Cel konkursu:
 Upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
 Kształtowanie proekologicznych postaw i podnoszenie społecznej świadomości
ekologicznej.
 Propagowanie działań przyjaznych ekologii.
 Zwrócenie szczególnej uwagi młodzieży na konieczność ochrony środowiska
naturalnego poprzez własną aktywność, zachowanie i postępowanie
 Zwrócenie uwagi młodzieży na zagrożenia płynące dla środowiska przyrodniczego,
a wynikające z rozwoju gospodarki i cywilizacji.
§ 3. Czas trwania i przebieg konkursu
1. Pierwszy etap Konkursu odbywa się w Szkołach do 12. 04. 2013 r.
2. Drugi etap Konkursu odbędzie się 23 kwietnia 2013r.o godz.10.00
w Zespóle Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka 08-500 Ryki,
ul. Żytnia 5.
3. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się
po zakończeniu Konkursu.
§ 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego
1.2. Zainteresowane szkoły zgłaszają uczestnictwo do 16. 04. 2013 r.
2. Kartę zgłoszenia prosimy wysłać: na adres szkoły:
Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Korżyka, 08-500 Ryki, ul. Żytnia 5
lub faksem na numer, tel/fax: (0-81)865-12-97 oraz pocztą elektroniczną e-mail:
basia1111@autograf.pl
3. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach :

I etap szkolny – przeprowadzony będzie na terenie macierzystej szkoły kwietniu 2013 r.
Uczniowie będą rozwiązywać test przygotowany przez nauczyciela biologii obejmuje
zagadnienia z zakresu ekologii oraz ochrony środowiska i nie wykracza poza program
nauczania biologii w szkole ponadgimnazjalnej
• Szkolne Komisje Konkursowe sprawdzą zakodowane prace uczniów i wytypują do drugiego
etapu trzech uczniów z każdej szkoły, którzy osiągną najlepszy wynik.
II etap międzyszkolny – odbędzie się 23 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkól
Zawodowych Nr1 im. Władysława Korżyka w Rykach w formie testu, składającego się
z dwudziestu pięciu pytań w tym 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
i 5 pytań otwartych.
4. Zakres treści:
Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu ekologii oraz ochrony środowiska
i nie wykracza poza program nauczania biologii w szkole ponadgimnazjalnej.
§ 5. Kryteria oceny prac konkursowych
• Zakodowane prace sprawdzane będą bezpośrednio po zawodach przez nauczycieli
wydelegowanych przez Dyrektorów szkół i Szkolne Komisje Konkursowe.
• Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu konkursu.
§ 6. Nagrody konkursowe:
1. Dla zwycięzców przewiduje się dyplomy i nagrody, ufundowane przez :
 Pana Stanisława Jagiełło Starosty Powiatu Ryckiego,
§ 7. Pozostałe ustalenia:
1) Decyzja jury, co do rozstrzygnięć Konkursu jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.
2) Uczestnicy przyjeżdżają w dniu Konkursu z opiekunem
3) Organizator może przerwać lub odwołać Konkurs z ważnych niezależnych
przyczyn.
4) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5) W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
§ 8. Załączniki do regulaminu konkursu:
1) Załącznik Nr 1 – karta zgłoszenia na końcu tego dokumentu.
§ 8. Zgłoszenia i zapytania:
mgr Barbara Okleja – doradca metodyczny nauczycieli biologii
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka
08-500 Ryki, ul. Żytnia 5 Zespół Szkół Zawodowych Tel. (081) 8651-297
lub na adres e-mail: basia1111@autograf.pl

……………………………………….

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

Pieczęć szkoły

Data

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY
II Edycja
Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ochronie Środowiska Naturalnego
pod hasłem
”OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO WYZWANIEM
XXI WIEKU”
Nazwa szkoły:...........................................................................................................................
adres szkoły: ..............................................................................................................................
tel. ………………….………………… fax ..……………….………………………………..
e- mail........................................................................................................................................
Liczba uczniów uczestniczących w I etapie: ...............................................................................
Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego ucznia

Podpis dyrektora szkoły
……………………………….

