Szkoła Podstawowa Nr 41
z Oddziałami Sportowymi
im. Romualda Traugutta
85-122 Bydgoszcz, ul. Traugutta 12
tel./fax (52) 373-05-54; NIP 953-10-92-241 REGON 00021734300000
e-mail: sp41@edu.bydgoszcz.pl www.sp41.bydgoszcz.pl

REGULAMIN
XIX BYDGOSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO dla klas IV-VII
szkół podstawowych
ORGANIZATOR KONKURSU
Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy.
TEMAT KONKURSU

Las jako ekosystem, jego ochrona i wykorzystanie przez człowieka.
CELE KONKURSU







Popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej wśród uczniów klas IV – VII
Kształtowanie wśród uczniów postaw proekologicznych poprzez zdobywanie wiedzy.
Motywowanie aktywności poznawczej uczniów w zakresie rozumienia współzależności człowieka i środowiska.
Wspieranie uczniów uzdolnionych.
Wzbogacanie działań szkoły w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym.
Promowanie środowiska lokalnego.

ZASADY UCZESTNICTWA
Udział w konkursie jest dobrowolny i w szkolnym etapie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas IV-VII bydgoskich
szkół oraz Szkoły Podstawowej w Białych Błotach zainteresowani konkursem. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie
poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie pisemnej do organizatora konkursu.
Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z podaniem nazwisk trzech uczestników należy kierować do 10 kwietnia 2018 r.
za pośrednictwem jednego ze sposobów:
 pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi 85-122 Bydgoszcz,
ul. Traugutta 12 z dopiskiem „XIX Bydgoski Konkurs Ekologiczny klas IV-VII”
 faxem pod numer 52 3730554
 na adres e-mail: bke.sp41bydgoszcz@wp.pl
Uwaga: W przypadku szkół dużych, w których pracuje dwóch lub trzech nauczycieli przyrody, każdy nauczyciel
może zgłosić dwóch uczniów.
PRZEBIEG KONKURSU
1 etap – szkolny konkurs ekologiczny do 5 kwietnia 2018 r. na terenie macierzystych szkół
2 etap – 23 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 na terenie SP 41
 1 część: pisemna, w wyniku której wyłonionych zostanie 10 uczestników z największą liczbą punktów
 2 część: ustna, w wyniku której wyłonieni będą laureaci konkursu.
Laureaci otrzymują nagrody za I, II, III miejsce, zaś finaliści otrzymają nagrody rzeczowe równorzędne.
Zapraszamy!
Organizator konkursu: mgr Alicja Essuman-Mensah

ZAGADNIENIA DO KONKURSU
 formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie
 ekologia, czyli wzajemne zależności organizmów i ich środowisk
 współczesne zagrożenia dla lasów
 znaczenie roślin dla ludzi, zwierząt, środowiska
 gatunki roślin, zwierząt i grzybów chronionych w Polsce
 charakterystyka polskich parków narodowych
 wykorzystanie lasów przez człowieka
 zależności między organizmami
 globalne skutki zanieczyszczenia środowiska: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze
 elementy przyrody ożywionej i nieożywionej
 las jako środowisko życia
 rola roślin w procesie oczyszczania powietrza
 naturalne wskaźniki zanieczyszczenia środowiska

.............................................................................................................................................................................................
Bydgoszcz, dn. ..........................
Szkoła Podstawowa nr 41
ul. Traugutta 12
85 – 122 Bydgoszcz
Szkoła Podstawowa nr ............zgłasza następujących uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w tegorocznym
konkursie ekologicznym klas IV – VII w dniu 23 kwietnia 2018 r.
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PS Nazwiska proszę wpisać drukowanymi literami.

