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Regulamin Gminnego Konkursu 
„Różnorodność biologiczna- w świecie zwierząt” 

 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach 

zaprasza chętnych uczniów klas 6,7,8   

z publicznych szkół podstawowych z Gminy Zielonki 

do udziału w konkursie 

 
I. Ogólne zasady: 

1.  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach 

              adres: Bibice ul. T. Kościuszki 56A, 32-087 Zielonki. 

              2.    Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są: mgr Beata Pieńkowska, dr Maciej Ziobrowski. 

 

II. Cele konkursu: 
✓ propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy biologicznej; 

✓ uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej przyrody; 

✓ zwrócenie uwagi na różnorodność w świecie zwierząt; 

✓ rozwijanie zainteresowań biologicznych, talentów uczniów; 

✓ przedstawienie społeczności szkolnej różnorodności biologicznej w ramach obchodów Dnia 

Ziemi; 

✓ propagowanie postaw ekologicznych i patriotycznych (dostrzeganie gatunków rodzimych); 

✓ rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, 

rozwijanie kompetencji przyrodniczych i społecznych; 

✓ wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie wykonywania samodzielnych prac, 

kreatywności, przedsiębiorczości. 

 

III.  Tematyka i forma konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką przestrzennej pracy biologicznej, która 

dotyczyć będzie wybranego przez ucznia/zespół uczniów gatunku z królestwa zwierząt. Praca 

musi zawierać krótką informację dotyczącą wybranego gatunku (nazwa gatunkowa, miejsce 

występowania, krótka informacja o gatunku) dołączoną do pracy konkursowej. 

2. Prace oceniane będą w 2 kategoriach: 

➢ praca samodzielna – (uczeń samodzielnie wykonuje pracę) 

➢ praca zespołowa – (2- 3 uczniów) 

3. Uczeń może wykonać tylko 1 pracę w wybranej przez siebie kategorii. 

4. Wszystkie prace powinny być wykonane z zachowaniem zasad BHP. 
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IV. Warunki udziału w konkursie: 

 

1. Konkurs trwa od dnia 8 marca 2023 r. do dnia 24 marca 2023 r. (czas na wykonanie pracy). 

2. Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach                 

w terminie do dnia 24 marca 2023r. do godziny 15:00. 

3. Każda praca powinna zawierać metryczkę, która zawiera: nazwisko i imię uczestnika/ów,  

nazwa i adres szkoły, wskazaną kategorię pracy. 

4. Zgodę na udział w konkursie oraz podpisane oświadczenie (zał. nr 1), metryczkę (załącznik nr 2),  

oraz klauzulę informacyjną (załącznik nr 3) należy dołączyć do pracy konkursowej. 

5. Po zakończonym konkursie prace zostaną zwrócone uczestnikom konkursu (przekazane do szkół) 

najpóźniej do końca maja 2023 r. 

6. Uczestnictwo dziecka w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych w celach konkursowych oraz nieodpłatnym udostępnieniu pracy 

dziecka na wystawie w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, która 

odbędzie się w kwietniu 2023 r. 

 

V. Prezentacja i ocena prac: 

 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 4 kwietnia 2023 r. 

2. O wynikach konkursu poinformujemy szkoły elektronicznie lub telefonicznie. 

3. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: 

• rzetelność i zgodność wiedzy na temat przedstawionego gatunku,   

• wkład pracy,  

• staranność i estetyka wykonania, 

• ogólny wyraz artystyczny. 

4. Dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do każdej szkoły do 15  maja 2023r. 

5. Wystawa prac konkursowych odbędzie się w kwietniu w Szkole Podstawowej w Bibicach  

na korytarzu szkolnym. 

6. Na stronie internetowej szkoły w kwietniu 2023r. pojawi się sprawozdanie z konkursu z galerią zdjęć 

prac konkursowych. 

7. Prace będą oceniane przez Komisję Oceniającą ustaloną  przez osoby odpowiedzialne za organizację 

konkursu. Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne. 

 

VI. Nagrody konkursowe: 

1. Organizator przewiduje przyznanie w każdej kategorii trzech miejsc oraz wyróżnień, równocześnie 

zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszego (drugiego, trzeciego) miejsca lub przyznanie miejsc 

równorzędnych. 

2. Ilość i wysokość oraz rodzaj nagród dla laureatów, w zależności od możliwości finansowych 

i wartości prac, ustalają organizatorzy przeprowadzanego konkursu. 

3. Komisja oceniająca ma prawo do odstąpienia od przyznania nagród i wyróżnień, jeżeli uzna,  

że poziom zgłoszonych do konkursu prac jest niewystarczający. 

4. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy na emaila b.pienkowska@spbibice.edu.pl,                   

m.ziobrowski@spbibice.edu.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!! 

 

W imieniu organizatora: mgr Beata Pieńkowska, dr  Maciej Ziobrowski  
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