
REGULAMIN 

VIII KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

dla uczniów szkół podstawowych 
pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

 

 

1. Organizatorem konkursu przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych, 

zwanego dalej konkursem, jest XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. 
 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 

ze Szczecina oraz gmin Gryfino i Police, a także, za zgodą organizatora, 

innych szkół z województwa zachodniopomorskiego. 
 

3. Od uczestników konkursu wymagana jest wiedza i umiejętnosci z zakresu 

treści zawartych w podstawie programowej szkoły podstawowej przedmiotu 

przyroda oraz przedmiotu biologia w klasach V i VI. 
 

4. Decyzję o udziale w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają w formie 

zgłoszenia (zał. nr 1), pocztą tradycyjną lub elektroniczną, do 19 grudnia 

2019 r. na adres: 

XIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Unisławy 26, 71-413 Szczecin, 

e-mail: sekretariat@13lo.szczecin.pl 
 

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji 

i przeprowadzenia konkursu oraz akceptacją niniejszego regulaminu przez 

ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 

6. Uczniowie zakwalifikowani do zawodów finałowych muszą przekazać 

dyrektorowi macierzystej szkoły pisemną zgodę rodziców (opiekunów 

prawnych) na udział w konkursie oraz akceptację zapisów niniejszego 

Regulaminu (zał. nr 3). 
 

7. Organizacja i przebieg konkursu: 

7.1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

1) Eliminacje szkolne – 22 stycznia 2020 r. godz. 9.00 

     (w macierzystych szkołach) 

2) finał – 9 marca 2020 r. godz. 15.30  w XIII LO w Szczecinie. 

7.2. Eliminacje szkolne będą miały formę testu (zadania zamknięte 

jednokrotnego wyboru i zadania otwarte krótkiej odpowiedzi), 

Test oraz klucz odpowiedzi zostanie wysłany w formie 

elektronicznej nauczycielowi odpowiedzialnemu za 

przeprowadzenie eliminacji w szkole, po otrzymaniu zgłoszenia, 

o którym mowa w pkt. 4. 

7.3. Po przeprowadzeniu eliminacji szkoła do dnia 5 lutego 2020 r. 

przesyła na adres organizatora protokół z eliminacji (zał. nr 2). 
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7.4. Do zawodów finałowych zakwalifikowani zostaną dwaj 

uczniowie z każdej szkoły, którzy w eliminacjach szkolnych 

uzyskali największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem pkt.7.5, 

a ponadto 30 uczniów z najlepszymi wynikami ze wszystkich 

szkół biorących udział w konkursie. 

7.5. Szkoły, którym liczba uczniów zakwalifikowanych do finału 

zostaje powiększona o liczbę ubiegłorocznych laureatów: 
 

SP nr 10: +3 miejsca, SP nr 7: +1 miejsce, OSM I st.: +1 miejsce, 
Katolicka SP im. Św. Rodziny: 

                          +1 miejsce, 
SP Tow. Salezjańskiego: 

                          +1 miejsce, 
Polsko-Am. Szkoły Prywatne: 

                          +1 miejsce, 

Prywatna SP L.Piwoni: 

                     +2 miejsca, 
  

Przy zwiększonej liczbie miejsc pkt. 7.6. stosuje się odpowiednio. 

7.6. Jeżeli jednakowa liczba punktów uzyskanych w szkolnych 

eliminacjach przez dwóch lub więcej uczniów uniemożliwia 

ustalenie kolejności na pierwszych trzech miejscach, decyzję 

w tej sprawie podejmuje właściwa szkoła, na podstawie 

dodatkowych kryteriów ustalonych przez siebie. 

7.7. Informacja o uczniach zakwalifikowanych do zawodów 

finałowych zostanie przekazana w formie elektronicznej 

nauczycielowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie eliminacji 

szkolnych, 21 lutego 2020 r. do godziny 15.00. 

7.8. W trakcie zawodów finałowych uczniowie będą rozwiązywać 

test zawierający zadania zamknięte i otwarte. 

7.9. Każdy uczestnik zawodów finałowych musi mieć przy sobie 

ważną legitymację szkolną. 

7.10. Tytuł laureata konkursu otrzyma dziesięciu uczniów, którzy 

uzyskają największą liczbę punktów w zawodach finałowych. 

Organizator może zmienić ilość laureatów, co najwyżej o 20%. 

7.11. Tytuł finalisty otrzymują uczniowie, którzy uzyskają, co najmniej 

60% maksymalnej liczby punktów w części pisemnej zawodów 

finałowych. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do obniżenia lub 

podwyższenia wymienionego progu maksymalnie o 10 punktów 

procentowych. 
 

8. Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody, a dla finalistów 

dyplomy. 
 

9. Informacje o wynikach zawodów finałowych oraz o terminie podsumowania 

konkursów będzie można uzyskać na stronie internetowej XIII LO 

lub telefonicznie od dnia 20 marca 2020 r. 
 

10. Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej 

XIII Liceum Ogólnokształcącego www.13lo.szczecin.pl 
 


