
Szkolny Konkurs Przyrodniczy 

"Przyroda jest wieczna, jeżeli jest bezpieczna" 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1.Organizatorem konkursu są nauczyciele geografii Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie 

   Tarnowskiej. 

 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 

3. Cele konkursu:  

-zachęcenie uczniów do poszerzenia i pogłębienia swojej wiedzy na temat zagrożeń związanych z  

  nadmierną produkcją i użyciem plastiku oraz racjonalnego korzystania z wody, 

-wykorzystywanie nowych technologii w tworzeniu i propagowaniu informacji przyrodniczych, 

-uwrażliwienie uczniów na aktywne działania mające na celu poprawę jakości środowiska, 

-promowanie postaw i zachowań proekologicznych. 

 
 

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły i odbędzie się w dwóch grupach: 

    Grupa 1 – uczniowie technikum i liceum ogólnokształcącego, 

    Grupa 2 – uczniowie szkół branżowych pierwszego stopnia. 

 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu i spełnienie 

    warunków podanych w §3. 

 

3. Dane osobowe  

a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu imienia, nazwiska i klasy.  

     Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników 

     niniejszego konkursu. 

 

§3 Zasady konkursu 

 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wybór jednego z podanych tematów: 

   „Plastik w środowisku – wczoraj, dziś i jutro”  

   „Woda – źródło życia i deficytowy surowiec” 

   i opracowanie oryginalnej infografiki (grupa 1) lub prezentacji (w przypadku grupy 2). 

 



2. Uczniowie techników, liceum i klas branżowych zgłaszają do konkursu samodzielnie wykonaną pracę na  

    wybrany temat.  

 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, zatytułowaną pracę. 

 

4. Infografiki mogą być wykonane w dowolnym kształcie i wielkości. Format zapisu pliku: png lub jpg 

                    

5. Prezentacja (grupa 2) zawierać powinna maksymalnie 10 slajdów – w tym pierwszy slajd to temat 

prezentacji, a  ostatni – imię i nazwisko ucznia, klasa oraz lista wykorzystanych źródeł (adresy stron 

internetowych, autorzy i tytuły książek, itp.). Prace wykonywane w formie prezentacji z wykorzystaniem 

narzędzi MS      Teams – Power Point mogą być również wysłane w formie dokumentu PDF do 

organizatorów przez  aplikację Teams. 

 

6. Prace zgłoszone do konkursu oceniać będzie Jury wg następujących kryteriów:  

a) kreatywność (w skali 0 - 10 pkt);  

b) technika wykonania, (w skali 0 - 10 pkt); 

c) zgodność tematyczna i zawartość merytoryczna (w skali 0 - 10 pkt). 

    Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia: 30.  

 

7. Udział w konkursie nagrodzony zostanie punktami dodatnimi z zachowania. 

 

8. Autorzy najlepszych prezentacji otrzymają dodatkowe punkty z zachowania oraz nagrody ufundowane 

    przez Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły. 

 

9. Prace należy przesłać do nauczyciela uczącego geografii (jako załącznik w czacie MS Teams lub w inny 

    sposób uzgodniony przez nauczyciela), następnie nauczyciel wysyła wybrane prace do członków komisji 

    konkursowej. 

 

10. W skład komisji konkursowej wchodzą: mgr Anna Kościuk i mgr Anna Chmura. 

 

11. Ostateczny termin przesyłania prac mija 28 maja 2021 r. 

 

12. Jury wyłoni zwycięskie prace, które zostaną nagrodzone. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 czerwca 2021 

      roku. 

 



 

§4 Postanowienia końcowe 

 

1.Uczestnik konkursu oświadcza, że przygotowana przez niego praca konkursowa jest jego własnym 

   dziełem.  

 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne mogące się pojawić podczas 

    przesyłania prac.  

 

3. W przypadku naruszenia regulaminu prace będą dyskwalifikowane. 

 

4. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

 


