Zespół Szkół Mistrzostwa
Sportowego
w Jastrzębiu-Zdroju oraz
Centrum Edukacji Ekologicznej
przy O. Ś. „Ruptawa”

Zapraszają
do wzięcia udziału

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
pt. „Woda jest życiem”

który odbędzie się 22 marca o godz. 1000

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
pt.: „Woda jest życiem”
1. Organizatorzy:
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
w Jastrzębiu-Zdroju przy współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej przy O. Ś. „Ruptawa”.
2. Adresaci:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III gimnazjum.
3. Cele konkursu:
Uświadomienie uczniom znaczenia wody jej zagrożeń i konieczności ochrony
Wykazanie korelacji międzyprzedmiotowych z chemii, biologii, geografii i fizyki
Wykształcanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
Przekonanie o konieczności racjonalnego gospodarowania wodą
Stworzenie uczestnikom konkursu możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnościami
przyrodniczymi
3. Tematyka:
Zakres wiadomości i umiejętności obowiązujący uczestników konkursu obejmuje treści
dotyczące wody, jej znaczenia, zagrożeń i ochrony zawarte w podstawie programowej,
podręcznikach do biologii, geografii, chemii i fizyki oraz atlasach do geografii dla klas I-III.
4. Zasady przeprowadzenia konkursu:
Konkurs przeprowadzony zostanie w kategorii drużyn.
Każda szkoła może zgłosić jedną 3-osobową drużynę.
Konkurs przeprowadzony będzie w 2 etapach:
I etap:

Test składający się z pytań zamkniętych i otwartych uczestnicy konkursu
rozwiązują indywidualnie. Suma punktów uzyskana przez uczniów jednej
szkoły będzie zaliczona drużynie.

II etap: Drużyna losuje zadania praktyczne i rozwiązuje je wspólnie.
O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych przez drużynę łącznie.
5. Terminarz konkursu:
Konkurs odbędzie się 22 marca 2012 r. o godz. 1000 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Piastów 15.
Zgłoszenia do konkursu prosimy nadsyłać do 2 marca 2012 r. do sekretariatu szkoły na
adres zsms@um.jastrzebie.pl lub faxem nr (32) 475 15 01.

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

....................................................
(data)

KARTA ZGŁOSZENIA DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
pt.: „Woda jest życiem”

LP.

Imię i nazwisko ucznia
(wpisać drukowanymi literami)

Klasa

Imię i nazwisko
nauczyciela prowadzącego

Nazwa szkoły:...............................................................................................................................

Adres szkoły:................................................................................................................................

tel./fax.:.........................................................................................................................................

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na podany adres e-mailowy lub faxem.

