Szkolny konkurs przyrodniczy
ZIELNIK
„Poznajemy liście drzew i krzewów”

Regulamin konkursu

Organizator konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni; Szkoła
Podstawowa nr 37 .
Osoby odpowiedzialne za organizację: , Agnieszka Szwarc, Agnieszka
Tokarska-Kleina.
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w
Gdyni; Szkoła Podstawowa nr 37 w Gdyni

Cel konkursu
- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych z zakresu botaniki i wspieranie
uzdolnień uczniów.
- Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
- Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce – nazywanie
roślin, określanie ich siedlisk.
- Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
Zakres tematyczny konkursu
Konkurs obejmuje elementy treści podstawy programowej przedmiotu
przyroda oraz wiadomości wykraczające poza program nauczania z zakresu
systematyki roślin.

Uczestnicy konkursu
Konkurs organizowany jest dla uczniów kl. IV – VIII szkoły podstawowej.
Sposób wykonania zielnika
 Uczniowie przygotowują zielnik indywidualnie .
 Zielnik powinien mieć formę albumu.
 Zielnik powinien zawierać: liście, może zawierać gałązki z liśćmi,
(ewentualnie owoców) minimum 15 gatunków drzew i krzewów
(łącznie), występujących w najbliższej okolicy, z pominięciem drzew
owocowych uprawianych przez człowieka, np. wiśnia, śliwa, grusza,
jabłoń oraz drzew iglastych.
 Konieczne jest oznaczanie drzewa/krzewu do gatunku, np. klon jawor,
buk zwyczajny. Należy również umieścić dodatkowe informacje: jak typ
siedliska (np. park, las, przydroże, …), krótką charakterystykę roślin (3-5
zdań).

Pod uwagę będą brane: prawidłowość wykonania zielników, właściwe
określenie roślin, estetyka.

Termin oddania zielników
Prace należy złożyć do dnia 15 listopada 2019 roku u nauczyciela przyrody
Agnieszki Szwarc.
Wyniki zostaną podane na terenie szkoły podstawowej oraz umieszczone na
stronie internetowej szkoły do dnia 06. 12. 2019 roku.
Wyróżnione prace zostaną upublicznione na wystawie poświęconej
konkursowi . Dyplomy i nagrody zostaną wręczone zwycięzcom po
podsumowaniu konkursów szkolnych.

Ocena prac
Komisja konkursowa oceni zielniki i spośród nich wybierze prace, którym
przyzna I, II i III miejsce, za które wykonawcy otrzymają dyplom i nagrody.
Komisja ma prawo do przyznania nagrody specjalnej oraz wyróżnienia.

Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych
zasadach. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie przysługują
w związku z nimi żadne odwołania.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk i prac
laureatów konkursu.
3. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów

w celach

związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

