
 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W WOŁOWIE 
ul. Tadeusza  Kościuszki 27,  56-100 Wołów 

 tel./fax ( 71 ) 389 21 00    e-mail: wpodn@wolowpce.pl  www .wolowpce.pl 

 
Wołów, dnia 04.03.2021 r. 

PCE i PPP.406.8.2021 

Szanowni Państwo!  

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych 

zapraszają uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII do udziału w  

II Powiatowym Konkursie Przyrodniczym 
 

Celem konkursu jest: 

 zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem 

i pięknem, 

 zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonania ich opisu, 

 wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko, 

 zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, 

 rozwijanie osobistych  uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich 

zainteresowań oraz indywidualnych zdolności twórczych, 

 doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji 

 stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa, 

Regulamin i deklaracja uczestnictwa znajdują się w załączeniu. 

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe klas IV-VIII do udziału w konkursie.   

 Doradca metodyczny                       Dyrektor 

   

nauczania przedmiotów przyrodniczych                      mgr Krystyna Adaśko 

                    

          mgr Regina Kmicińska    
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Regulamin II Powiatowego 

           Konkursu Przyrodniczego 

           rok szkolny 2020/ 2021 

 

I. Organizator 

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. 

   

II. Cele Konkursu 

 zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, 

bogactwem i pięknem, 

 zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonania ich 

opisu, 

 wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko, 

 zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, 

 rozwijanie osobistych  uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich 

zainteresowań oraz indywidualnych zdolności twórczych, 

 doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji 

 stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa i dzielenia się swoją 

wiedzą 

 

III. Zakres i tematyka 
 
Konkurs swym zakresem odnosi się do treści, osiągnięć i umiejętności zawartych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotów: przyroda, biologia, 

geografia, fizyka. Pytania obejmują zakres wiedzy i umiejętności przedmiotowe, 

kształtowane na podstawie treści ujętych w podręcznikach zatwierdzonych przez 

MEN. 

 

IV. Organizacja konkursu na etapie szkolnym: 
 

 szkoła wyznacza koordynatora do kontaktów z organizatorem, który zgłasza 

udział w konkursie poprzez nadesłanie zgłoszenia na adres Powiatowego 

Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie 

wpodn@wolowpce.pl w terminie określonym przez organizatora . 
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 koordynatorzy otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do zadań konkursowych dzień 

przed konkursem. W dniu konkursu roześlą powyższy link uczniom na ich konta e-

mail, nadzorując uruchomienie i rozwiązywanie zadań konkursowych. 

 

V. Organizacja zawodów na etapie powiatowym : 

1. W skład komisji konkursowej nadzorującej prace uczniów  wchodzą: 

 przewodniczący – doradca metodyczny przy PCE i PPP w Wołowie 

 członkowie – koordynatorzy szkolni powołani przez organizatora w dniu 

konkursu   

2. Z konkursu powiatowego zostanie sporządzony protokół pokonkursowy.  

3. Konkurs przeprowadzony będzie w kategoriach: 

 Klasy IV 

 Klasy V 

 Klasy VI 

 Klasy VII 

 Klasy VIII 

4. Uczniowie rozwiązują zadania konkursowe w formie testu przygotowane w 

formularzu Google. 

5. Ocenie podlega każda  odpowiedź. Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź  

uczeń otrzymuje 1 punkt, za niepoprawnie (-1) punkt. 

6. Sprawdzanie prac z etapu powiatowego odbędzie się pod kierunkiem doradcy 

metodycznego w PCE i PPP w Wołowie w terminie  ustalonym przez 

organizatora.  

7. Prace konkursowe są układane przez doradcę metodycznego i nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych z terenu powiatu wołowskiego i zatwierdzane 

przez organizatora. 

8. Tytuł laureata i nagrody zostaną wręczone na Gali Laureata organizowanej w 

czerwcu przez PCE i PPP w Wołowie.  

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku przez organizatora w celach 

informacyjnych i promocyjnych. 

Zgłoszenia uczestników do Powiatowego Konkursu Przyrodniczego  do dnia 19.03. 2021 r. 

na adres: wpodn@wolowpce.pl 
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Harmonogram II Powiatowego Konkursu Przyrodniczego „ŚWIAT WOKÓŁ NAS” 

1. Wyznaczenie koordynatora szkolnego – do 19 marca 2021 

2. Zgłoszenie szkoły do PCE i PPP w Wołowie – do 19 marca 2021 

3. Przesłanie zadań konkursowych do szkół  w formie elektronicznej   

25 marca 2021 

4. Etap powiatowy - 26 marca 2021 godz.  10.00 

5. Sprawdzanie prac konkursowych – 8 kwietnia 2021 g.15.00  -PCE i PPP  

w Wołowie. 

6. Ogłoszenie listy laureatów –   do 16 kwietnia 2021 

7. Gala laureata – czerwiec 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 

 

………………………………………………………………………………………… 

Pełna nazwa szkoły 

  

………………………………………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe szkoły nr tel. i e-mail 

  

…………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko koordynatora nr tel. i e-mail 

zgłasza n/w uczniów do udziału w  

 

POWIATOWYM KONKURSIE PRZYRODNICZYM 

 

1.………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i klasa uczestnika) 

2.………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i klasa uczestnika) 

3.………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i klasa uczestnika) 

4.………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i klasa uczestnika) 

5.………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i klasa uczestnika) 

6.………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i klasa uczestnika) 

7.………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i klasa uczestnika) 

 

 

 

 


