
IX Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny 
dla uczniów klas III Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego 

PRZYRODNICZA WĘDRÓWKA PO WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
28 kwietnia 2016 roku

Organizator: 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne
Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr w Żorach.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach

Cele konkursu: 
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez obserwacje i doświadczenia.
Pogłębienie wiedzy z zakresu wpływu człowieka na faunę, florę, glebę, powietrze i wodę.
Uświadomienie  znaczenia  segregacji  śmieci,  recyklingu  i  szeroko  rozumianej  ochrony
środowiska. 

Struktura kolejnych etapów konkursu:
Konkurs składa się z trzech etapów:
I  etap   -  szkolny:  należy  przeprowadzić  na  terenie  własnych  szkół  w  celu  wyłonienia
uczestników do kolejnego etapu. 
II etap – rejonowy: należy przeprowadzić na terenie szkół miasta / gminy w celu wyłonienia
uczestników do kolejnego etapu. Zwycięska drużyna składająca się z  3 osób przechodzi do
etapu wojewódzkiego. 
III etap – wojewódzki:  wytypowaną w konkursie miejskim lub gminnym drużynę należy
zgłosić do Konkursu Wojewódzkiego.

Regulamin 
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego dla uczniów klas III 

Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego w roku szkolnym 2015/2016

1. Konkurs  odbędzie  się  28  kwietnia  2016  roku  w  godzinach  930 –  1130 (  godzina
zakończenia może ulec niewielkiemu przesunięciu) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
nr 5 w Żorach ul. Strażacka 6 
(Baranowice  -  dzielnica  Żor,  przy  trasie  z  Katowic  do  Wisły,  budynek  szkoły  obok
kościoła).

2. W konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny z klas III wyłonione w drodze konkursów
rejonowych.

3. Drużynę zgłasza doradca metodyczny właściwy dla danego rejonu. W przypadku braku
doradcy szkołę zgłaszają bezpośrednio nauczyciele prowadzący po uprzedniej konsultacji
z koordynatorem konkursu wojewódzkiego – p. J. Tabor w celu ustalenia liczby placówek
zgłoszonych z danej gminy lub miasta.

4. Drużynę należy zgłosić do 15 kwietnia 2016 roku, przesyłając mailowo, faxem lub pocztą
tradycyjną ( decyduje termin otrzymania przesyłki przez odbiorcę) Kartę Zgłoszenia.

5. Kartę  Zgłoszenia  wypełnioną DRUKOWANYMI  literami  należy  przesłać na  adres



szkoły:
Zespół Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Żorach 
44-240 Żory
ul. Strażacka 6 
e – mail: zsp5@autograf.pl
tel./faks: 32 43-53-677

7. W celu uniknięcia pomyłek organizator - Zespół Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Żorach -
w dniach 16 i 17 kwietnia 2016 roku potwierdzi telefonicznie zgłoszenie danej placówki
do  konkursu,  kontaktując  się  bezpośrednio  ze  zgłoszoną  szkołą.  W  przypadku  braku
potwierdzenia  nauczyciele  proszeni  są  o  kontakt  z  sekretariatem  ZSP  nr  5:  tel./faks:
32 43-53-677

8. Przebieg etapu wojewódzkiego konkursu:
Część 1
Obejmuje  wykonanie  ciekawego  doświadczenia  przyrodniczego.  Czas  3  minuty.
Uczestnicy  w  trakcie  konkursu  wykonują  doświadczenie,  omawiają  jego  przebieg  i
efekt końcowy.
Część 2
Obejmuje  turniej wiedzy  przyrodniczej  oraz  ekologicznej,  ze  szczególnym
uwzględnieniem wiedzy o otaczającej nas florze i faunie:
1) Część teoretyczna, w której drużyna rozwiązuje test:

 Ekosystemy: las, pole, łąka;
 Rośliny i zwierzęta chronione;
 Pojęcia ekologiczne.

2) Część praktyczno – zabawowa (puzzle, kalambury, krzyżówki, rebusy, praca z mapą,
zagadki, zgaduj – zgadula, ćwiczenia praktyczne).

9. Nagrody i dyplomy: 
1) Trzy pierwsze drużyny zostaną wyróżnione nagrodami i dyplomami.
2) Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

W  przypadku  miejsc  równorzędnych  organizator  zastrzega  sobie  prawo
przeprowadzenia dogrywki.

10. Postanowienia końcowe:
1) Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na

zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
2) Zgłoszenie  do  udziału  w  Konkursie  oznacza  posiadanie  przez  szkołę  zgody  na

publikację zdjęć uczestników konkursu.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu lub innych ustaleń po

konsultacji z uczestnikami.

W celu uzyskania informacji merytorycznych kontakt z koordynatorem:
Jadwiga Tabor

tel. 607 036 779
email: jadwiga_tabor@op.pl

doradca metodyczny

W celu uzyskania informacji organizacyjnych kontakt z:
Zespół Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Żorach 

44-240 Żory, ul. Strażacka 6

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

mailto:zs8zory@zs8.zory.pl
mailto:jadwiga_tabor@op.pl


Karta zgłoszenia

na Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny 

PRZYRODNICZA WĘDRÓWKA PO WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

w dniu 28 kwietnia 2016 roku

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Żorach ul. Strażacka 6

Lp.

Rejon
reprezentowany

przez szkołę
miasto/gmina

Imię i nazwisko
ucznia  / uczennicy

Nazwa i adres
szkoły

Imię i nazwisko
nauczyciela

przygotowującego
uczestnika do

konkursu

Imię i nazwisko
nauczyciela

opiekuna w czasie
konkursu*

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI

1.

2.

3.

 wypełnić, jeśli inny niż nauczyciel przygotowujący dziecko do konkursu

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do organizowania
etapów szkolnych i rejonowych.

Koordynator Wojewódzkiego Konkursu  
Przyrodniczo - Ekologicznego

Jadwiga Tabor
tel. 607 036 779

email: jadwiga_tabor@op.pl 
doradca metodyczny 
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