Piaseczno 09.10.15r.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO DLA
UCZNIÓW KLAS I-III GIMNAZJUM
POZNAJEMY KONTYNENTY – POLACY NA KRAŃCU ŚWIATA
Wiodące hasło konkursu geograficznego w roku szkolnym 2015/2016 :
AFRYKA
I. ORGANIZATOR:
Gimnazjum nr1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie.
II. CELE KONKURSU:
1. Popularyzowanie wiedzy z zakresu geografii wśród uczniów klas I-III gimnazjum.
2. Wdrażanie uczniów do organizowania swojej pracy przez pozyskiwanie atrakcyjnych
artykułów, materiałów w literaturze, Internecie, prasie.
3. Zapewnienie warunków szlachetnej rywalizacji między uczestnikami konkursu.
4. Stworzenie możliwości porównania swych umiejętności z innymi, w celu
samodoskonalenia się.
5. Wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań.
6. Promowanie osiągnięć uczniów
III UCZESTNICY KONKURSU:
Uczniowie klas I-III gimnazjum
IV ETAPY KONKURSU:
1. Złożenie szkołom oferty zawodów przyrodniczych – do 22.12.15 r.
2. Zgłoszenie szkół do konkursu – do 31.01.15 r. Przesłanie kart zgłoszeniowych na adres
szkoły: gim1pias@hotmail.com Fax szkoły: +48 22 756 89 54
3. I etap konkursu (eliminacje szkolne) - 19.02.16 r.
4. Zgłoszenie czterech reprezentantów – do 29.02.16 r. Przesłanie protokołów z I etapu:
Fax szkoły: +48 22 756 89 54 / adres e-mail: gim1pias@hotmail.com
5. II etap - wykonanie pracy przez uczestników wyłonionych w etapie szkolnym i przesłanie
ich do organizatora konkursu – do 31.03.2016 r.
Adres szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy ul. Gen. Sikorskiego 20
05-500 Piaseczno
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6. III etap – finał – 14.05.16 r. godz. 9.00. Miejsce – Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
7. Podsumowanie konkursu – VI 2016 r. – dokładna data zostanie podana w terminie
późniejszym.
V PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs organizowany jest :
 na szczeblu szkolnym (I etap konkursu)
 na szczeblu gminnym (II i III etap konkursu)
I ETAP - SZKOLNY
 Eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone 19.02.16 r. we wszystkich szkołach (godz.
ustala Szkolna Komisja Konkursowa w porozumieniu z Dyrekcją szkoły).
 Pytania do przeprowadzenia etapu szkolnego przygotuje Komisja Konkursowa
Gimnazjum nr 1 i prześle je drogą elektroniczną do szkół, które zadeklarują udział
w konkursie (przesłanie kart zgłoszeniowych na nr faksu Gimnazjum nr 1: Fax +48 22
756 89 54 lub na adres e-mail: gim1pias@hotmail.com – załącznik nr1).
 I etap konkursu obejmuje ogólny zakres wiedzy i umiejętności z geografii, kształtowane
na podstawie treści ujętych w podręcznikach zatwierdzonych przez MEN.
 W I etapie szkolna komisja wyłania uczestników etapu II i III.


Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 4 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę
punktów. W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów przez większą ilość
uczniów, n-le opiekunowie przeprowadzają we własnym zakresie dogrywkę między
danymi uczniami.



Zgłoszenia uczniów do II i III etapu konkursu dokonuje przewodniczący Szkolnej
Komisji Konkursowej w terminie do 29.02.16 r w formie elektronicznej na adres:
gim1pias@hotmail.com lub faxem: +48 22 756 89 54 - (wzór w załączniku nr 2).

 Konieczna jest zgoda rodziców na umieszczenie danych uczniów na stronie internetowej.
Zgoda pozostaje w szkołach macierzystych u nauczycieli opiekunów. (załącznik nr 3).
II ETAP - GMINNY
1. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu konkursu przygotowują folder (format A-4
złożony w dwóch miejscach).
Na podstawie różnych źródeł, należy przedstawić życiorys jednego z naszych
rodaków, który przyczynił się do odkrywania, poznania, rozwoju gospodarczego w
Afryce
Prace konkursowe powinny być pracami indywidualnymi, wykonanymi samodzielnie
zgodnie z hasłem konkursu.
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2. Wszystkie prace uczniów będą oceniane według tych samych kryteriów.
3. Prace uczniów oceniane będą przede wszystkim pod względem:
a.
b.
c.
d.

oryginalności i poprawności wykonania zadań 0-2p.
estetyki, czytelności, przejrzystości 0-2 p.
merytorycznym z uwzględnieniem poruszanej problematyki 0-2p
zachowania zasad umieszczania materiałów źródłowych (podanie bibliografii) 0-2p.
Za pracę konkursową uczestnik może otrzymać maksymalnie 8 punktów.
Prace uczestników będą ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą:
dyrekcja gimnazjum, nauczyciele geografii, nauczyciel zajęć artystycznych.

4. Prace uczniów zostają dostarczone do Gimnazjum nr 1 (pocztą lub bezpośrednio przez
n-li opiekunów) do dnia 31.03.2016 r.
5. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
III ETAP – FINAŁ
1. III etap międzyszkolnych zawodów odbędzie się 14.05.16r. o godz. 9.00 w Gimnazjum
nr 1 w Piasecznie przy ul. Sikorskiego 20.
2. W III części konkursu uczniowie rozwiązują test, przygotowany przez Komisję
Konkursową.
3. III etap konkursu obejmuje zakres materiału etapu szkolnego oraz informacje
dotyczące środowiska geograficznego Afryki z uwzględnieniem znajomości mapy
fizycznej kontynentu (zadania mogą wykraczać poza zakres informacji zawartych w
podstawie programowej obowiązującej w gimnazjum).
4. Czas na rozwiązanie zadań konkursowych wynosi 60 minut.
5. Praca konkursowa podlega kodowaniu. Rozkodowanie testów następuje w momencie
sprawdzenia wszystkich prac uczestników.
6. Wyniki uzyskane przez uczniów zostaną ogłoszone w dniu podsumowania konkursu.
7. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy uzyskają łącznie najlepsze wyniki w II
i III części konkursu.
8. Zadania na wszystkich etapach konkursu oceniane są kryterialnie i w związku z tym nie
przewiduje się odwołań od komisji konkursowej.
9. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący komisji
konkursowej.
IV. Forma zespołowa: Prace indywidualne (foldery) i testy rozwiązane w III etapie
przedstawicieli każdej szkoły zostaną ocenione, a suma punktów uzyskanych przez
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wszystkich uczniów danej placówki – w II i III etapie – będzie podstawą do wyłonienia
najlepszej „Szkoły Ciekawych Świata”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
Nauczyciel geografii:
Iwona Czarnecka
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Piaseczno 19.02.15r.

DYREKTORZY
I NAUCZYCIELE GEOGRAFII KL. I-III
GIMNAZJUM
Uprzejmie informujemy, że organizujemy I edycję
GMINNEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW
KLAS I-III GIMNAZJUM
POZNAJEMY KONTYNENTY – POLACY NA KRAŃCU ŚWIATA
Wiodące hasło konkursu geograficznego w roku szkolnym 2014/21015 :
Ameryka Północna i Południowa.
Konkurs organizowany jest dla uczniów klas I-III gimnazjum.
Celem głównym konkursu jest wykreowanie i zintegrowanie uczniów klas
I-III naszej gminy, zainteresowanych geografią.
Uczeń, który najlepiej napisze test konkursowy i najciekawiej
opracuje pracę plastyczną zostanie zwycięzcą. Dodatkowo wybrana
zostanie „Szkoła Ciekawych Świata”, której uczniowie otrzymają łącznie
(za folder i testy z I i III etapu) największą liczbę punktów.
Konkurs odbędzie się na szczeblu szkolnym i gminnym zgodnie
z załączonym regulaminem. III etap konkursu odbędzie się w Gimnazjum
nr 1 w Piasecznie dnia 16.05.15 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.
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(załącznik nr 1)

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
POZNAJEMY KONTYNENTY – POLACY NA KRAŃCU ŚWIATA
Organizator:
Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy, ul. Gen Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno
Nazwa i adres szkoły (wraz z adresem e-mail i telefonem)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna (oraz adres e-mail)
........................................................ ……………………………………………………….
.................................................................... ............................................. …………………

data i podpis opiekuna…………………… pieczęć szkoły.............................................
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(załącznik nr 2)

PROTOKÓŁ ELIMINACJI SZKOLNYCH
KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
Z GEOGRAFII
Szkoła: ……………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………. e-mail………………………………………

Lp.

Nazwisko i imię
ucznia

Klasa

Uzyskane
%
Nazwisko i imię
punkty
uzyskanych
nauczyciela
punktów przygotowującego ucznia
do konkursu

Data rozpoczęcia eliminacji szkolnych:
Godzina rozpoczęcia eliminacji:
Godzina zakończenia eliminacji:
Liczba uczestników eliminacji szkolnych:
Szkolna Komisja Konkursowa:
……………………………………………….
……………………………………………….
…………………………………………………..
data i podpis opiekuna…………………………

pieczęć szkoły:
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(Załącznik nr 3)
Ja niżej podpisany ………………………………………………………….. wyrażam zgodę

[ imię i nazwisko rodzica ucznia]

na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………….

[imię i nazwisko ucznia]

na internetowych stronach Gimnazjum nr 1 w Piasecznie

[data, czytelny podpis rodzica ucznia]
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