
DRUŻYNOWY TURNIEJ  PRZYRODNICZY 

PT.  „ 5 OBLICZY PRZYRODY” 

DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020 

Odbędzie   się 14  lutego 2020 w godz. 1000- 1300 

W Zespole Szkół w Rusku 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Rusku im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja nauk przyrodniczych, przybliżanie informacji 

o odkryciach naukowych, rozwijanie kreatywności, pewności siebie w wyrażaniu 

poglądów, prezentowaniu swoich pomysłów, pobudzanie do twórczych rozwiązań, 

oraz inspirowanie młodzieży do samodzielnego planowania i przeprowadzania 

doświadczeń. 

3. Regulamin i forma konkursu: 

a) każda szkoła podstawowa z powiatu jarocińskiego może zgłosić drużynę 

trzyosobową (lider i  2 zawodników wsparcia z klas VII i VIII SP) do konkursu, 

do dnia 27 01 2020 , korzystając z karty zgłoszeniowej (Załącznik Nr 1), przesłaną 

emailem na adres zs_rusko@post.pl, lub listownie na adres:   

Zespół Szkół w Rusku,  

ul Szkolna 29  

63-233 Jaraczewo 

 

b) każda drużyna będzie miała swojego reprezentanta w jury (opiekuna) 

c) konkurs odbywał się będzie w formie turnieju , składał się będzie z kilku etapów, 

• pierwszym etapem konkursu będzie część zadaniowa, multimedialna, 

zawodnicy z każdej drużyny wybierają pytania wyświetlane za pomocą 

rzutnika i komputera, lub tablicy interaktywnej, za poprawnie wybrane 

odpowiedzi otrzymują punkty. 

• kolejnym etapem konkursu będą prace manualne związane z wykonaniem 

pomocy dydaktycznej lub rozwiązania rebusów. Zadanie to ma na celu 



sprawdzenie pracy zespołowej, wzajemnego działania i wspierania się 

w dążeniu do celu. 

• kolejny etap jest zadaniowo – pokazowym. Wszyscy uczniowie aktywnie 

uczestniczą w ćwiczeniach, wyjaśniają sens pokazów, wykonują zadane przez 

jury prace. 

• ostatni etap to podsumowanie, Jury ocenia pracę uczniów. Zwycięża drużyna, 

która zdobędzie najwięcej punktów. 

d) dla wszystkich drużyn przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, 

 

4. Wymagania. 

 

Konkurs obejmuje treści dydaktyczne i doświadczenia z materiału realizowanego 

w szkole podstawowej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Wymagane są: 

logiczne myślenie, pomysłowość i dobre poczucie humoru. 

 

5. Kontakt: 

Zespół Szkół W Rusku 

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Ul Szkolna 29, Rusko 

Tel. 62 74 0265 

 

 

Opiekunowie konkursu: 

Beata Florczak 

Paweł Kistowski 

Tel  609271614 

zs_pkistowski@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY 

 

 

Pełna nazwa szkoły zgłaszającej.                                                                                         

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

Imiona i nazwiska uczestników (drużyny), klasa 

1. …………………………………………………………………………... 
(lider drużyny) 

2. …………………………………………………………………………... 

 

3. …………………………………………………………………………... 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna drużyny, osoby przygotowującej uczniów do 
konkursu, telefon kontaktowy, adres email:           
 
 ……………………………................................................................................. 
………………………………………………………………………………….. 

Złożenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z: 

� Akceptacja warunków konkursu wyrażonych w regulaminie, 

� Wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Zespół Szkół w Rusku dla celów postępowania 

konkursowego pod nazwą Drużynowy Turniej Przyrodniczy  

 

 (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 08 1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 

z póź. zm.). 


