
Regulamin IX 
Gminnego Konkursu Przyrodniczego 

‘’W sadzie i w ogrodzie’’   
                                                                                                              

1. Organizator:   
 
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie     
(Anna Przybyłkowska , Monika Walendziak) 

 

2. Cele Konkursu: 
 
• Wspieranie uzdolnień uczniów  
• Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody  
• Rozwijanie zdobytej wiedzy praktyce 

 

3. Regulamin: 
Zapraszamy  uczniów klas I- III wszystkich szkół podstawowych  
z Gminy Wieliszew.  

 
Konkurs odbędzie się w  dwóch  etapach:  
 

I. Pierwszy Etap 
Uczniowie klas I  przygotowują samodzielnie  prace  plastyczno – techniczne (technika kolaż)  na 
temat : ‘‘W sadzie i w ogrodzie’’ 
Termin dostarczenia prac: 29 marca 2019r. 
Regulamin oceny pracy  :  estetyka wykonania, wykorzystanie materiałów oraz  zgodność z tematem. 
Praca wykonana przez uczniów klasy I będzie oceniona indywidualnie  przez jury 
Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców odbędzie się podczas konkursu przyrodniczego 
dnia 05.04.2019r. bez obecności uczestników. 
 

II. Drugi etap  
Szkołę reprezentuje:  2 uczniów z klasy II  i 2 uczniów z klasy III  ( 4  uczestników tworzących drużynę), 
którzy zaprezentują swoją wiedzę podczas konkursu wiedzy z zagadnień programowych środowiska 
społeczno – przyrodniczego wraz z treściami polonistycznymi ,  matematycznymi, plastycznymi. 
Regulamin oceny:  konkurs wiedzy  oceniany będzie zespołowo. Oceny prac i rozdziału nagród dokona 
jury powołane podczas konkursu.  
 
Do 29.03.2019r. szkoły z terenu Gminy Wieliszew  zgłaszają uczestników fax.: (22) 782-30-95 
( w załączeniu potwierdzenie udziału )  i dostarczają prace ( I etap) : prace plastyczne powinny 
zawierać metryczkę : imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy i telefon kontaktowy do opiekuna, 
imię i nazwisko nauczyciela. 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w momencie gdy zgłosi się mniej niż 3 szkoły 
z terenu gminy. 

 

Konkurs gminny odbędzie się 05.04.2019r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w 
Skrzeszewie. 

          
 



Regulamin IX 
Gminnego Konkursu Przyrodniczego 

‘’W sadzie i w ogrodzie’’   
Zgłoszenie do udziału w konkursie przyrodniczym 
 
Konkurs wiedzy przyrodniczej 
Szkoła :…………………………………………………………………………………….. 
 
Nauczyciel zgłaszający :…………………………………………………………………………. 
Klasa II 
Imię i nazwisko   

 
Imię i nazwisko  

 
Klasa III 
Imię i nazwisko  

 
Imię i nazwisko  

 
 
 


