GMINNY KONKURS POD HASŁEM
„ZWIERZĘTA CHRONIONE W POLSCE – cz I”
organizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie w ramach
realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej finansowanych przez Urząd
Gminy Piaseczno

Tematyka konkursu - Poznajemy ssaki chronione w Polsce.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w Polsce występuje 49 ssaków, które
zostały objęte ścisłą ochroną gatunkową. Znajduje się one na liście gatunków
prawnie chronionych, ze względu na rzadkość występowania lub zagrożenie
wyginięciem. Zadaniem proponowanego konkursu jest szerzenie wiedzy o
ssakach, kształtowanie właściwego stosunku do żyjących u nas gatunków oraz
ujawnianie i rozwijanie zainteresowań uczniów tą tematyką.

Program merytoryczny konkursu:
Uczniów obowiązuje znajomość wiadomości i umiejętności rozpoznawania,
występowania, biologii, ochrony i znaczenia uwzględnionych w wykazie
gatunków ssaków.
Wykaz gatunków objętych tematyką konkursu:


kozica północna (Rupicapra rupicapra)



żubr europejski (Bison bonasus)



wilk (Canis lupus)



żbik europejski (Felis silvestris)



ryś (Felis lynx)



tchórz stepowy (Mustela eversmanii)



foka pospolita (Phoca vitulina)



podkowiec duży (Rhinolophus ferrumequinum)



bielak (Lepus timidus)



nornik śnieżny (Chionomys nivalis)



smużka leśna (Sicista betulina)



koszatka leśna (Dryomys nitedula)



żołędnica europejska (Eliomys quercinus)



orzesznica (Muscardinus avellanarius)



świstak (Marmota marmota)



suseł moręgowany (Spermophilus citellus)



suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)

REGULAMIN KONKURSU:
1. Cele konkursu:
 rozwijanie wrażliwości uczniów na piękno przyrody,
 rozbudzanie zainteresowań ekologicznych,
 kształtowanie świadomości ekologicznej,
 prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej.
2. Uczestnicy konkursu:
 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów Gminy Piaseczno
 Konkurs prowadzony będzie w duch grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie klas 4-6 szkoła podstawowa.
II grupa – uczniowie klas 1-3 gimnazjum.
3. Czas trwania i przebieg konkursu
Pierwszy etap Konkursu odbywa się w Szkołach do 10 stycznia 2016 r.

Drugi etap Konkursu odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół
Publicznych w Jazgarzewie ul. Szkolna 10, 05-502 Piaseczno.
Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów oraz nagród odbędzie się w
dniu 16 maja 2016 r. w Zespole Szkół Publicznych w Jazgarzewie.
4. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 Zainteresowane szkoły zgłaszają uczestnictwo do 30. 11. 2015 r.
Kartę zgłoszenia prosimy wysłać: na adres szkoły: Zespół Szkół
Publicznych w Jazgarzewie ul. Szkolna 10, 05-502 Piaseczno, lub faksem
na

numer,

tel/fax:

22 756-72-51,

pocztą

elektroniczną

e-mail:

martaaugustyniak80@gmail.com
5. Forma Konkursu:
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
 I etap szkolny – przeprowadzony będzie na terenie macierzystej
szkoły.
I grupa - uczniowie (indywidualnie) wykonują planszową grę dydaktyczną. Gra
powinna spełniać następujące kryteria:
- wykonana ręcznie i nawiązująca do hasła konkursu,
- format prac dowolny, układ pracy: poziomy lub pionowy,
- technika prac dowolna
- prace powinny zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko autora,
wiek, klasa, adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko opiekuna
artystycznego oraz zgodę rodziców lub opiekunów na publikacje prac.
 Prace należy nadesłać do 14 stycznia 2016 r. na adres: ZSP w
Jazgarzewie ul. Szkolna 10, 05-502 Piaseczno.
 Oceny prac plastycznych dokona komisja konkursowa powołana
przez Dyrektora ZSP w Jazgarzewie. Prace będą oceniane przy
uwzględnieniu następujących kryteriów: zgodność z tematem,
jasność przekazu, samodzielność i estetyka wykonania.

II grupa – uczniowie w swoich szkołach napiszą test, złożony z zadań
zamkniętych. Test w szkołach odbędzie się 14 stycznia 2015 r. o godzinie 9:00.


Szkolne Komisje Konkursowe sprawdzą zakodowane prace uczniów i
wytypują do drugiego etapu trzech uczniów z każdej szkoły, którzy
osiągną najlepszy wynik.

II etap międzyszkolny – przeprowadzony w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Zespole
Szkół w Jazgarzewie. Uczniowie obu grup napiszą test złożony z zadań
zamkniętych i otwartych.
• Prace konkursowe sprawdzane będą bezpośrednio po konkursie przez
nauczycieli wydelegowanych przez Dyrektorów szkół i Szkolne Komisje
Konkursowe.
6. Nagrody konkursowe:
 Dla zwycięzców przewiduje się dyplomy i nagrody, ufundowane
przez : Gminę Piaseczno.
7. Pozostałe ustalenia:
1) Decyzja jury, co do rozstrzygnięć Konkursu jest ostateczna i nie
podlega odwołaniu.
2) Uczestnicy przyjeżdżają w dniu Konkursu (etap międzyszkolny) z
opiekunem.
3) Organizator może przerwać lub odwołać Konkurs z ważnych
niezależnych przyczyn.
4) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
Konkursu.
5) W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
6)

Nadesłane

prace

pozostaną

w

dyspozycji

organizatorów,

a

najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie w szkole dla uczniów
i rodziców oraz na stronie internetowej szkoły www.zspjazgarzew.pl

8. Załączniki do regulaminu konkursu:
Załącznik Nr 1 – karta zgłoszenia
9. Zgłoszenia i zapytania: mgr Marta Augustyniak –nauczyciel Zespołu
Szkół Publicznych w Jazgarzewie ul. Szkolna 10, 05-502 Piaseczno, lub
na adres martaaugustyniak80@gmail.com

pieczątka szkoły

Zespół Szkół Publicznych
w Jazgarzewie
Karta zgłoszenia
„Zwierzęta chronione w Poslce cz I”
1. Nazwa szkoły
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
2. Adres szkoły
kod …………………………………… poczta ………………………………
ulica …………………………………………….
miejscowość ………………………………….
gmina ………………………………………
tel/fax ………………………………….
3. Imię i nazwisko dyrektora szkoły
………………………………………………………………….
4. Imię i nazwisko opiekuna /opiekunów uczniów biorących udział w
konkursie:
………………………………………………………………………………
5. Kategoria wiekowa: .................................................
6. Liczba uczniów zgłaszana do konkursu: ……………………………..
7. Akceptujemy regulamin konkursu:…………………………………..
Opiekun uczniów
……………………………………..
podpis

Dyrektor szkoły
……………………………..
podpis i pieczęć

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy konkursowej
w celach promocyjnych Zespołu Szkół Publicznych w Jazgarzewie i Gminy
Piaseczno.
………………………..Miejscowość i data
……………………………….Czytelny podpis uczestnika
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku), przez gminę Piaseczno i
Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie, dla potrzeb Konkursu „Zwierzęta
chronione w Polsce cz. I”.
…………………………………Miejscowość i data
…………………………………..Czytelny podpis uczestnika

