
REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

„PUSZCZA NIE ODPUSZCZA” 

DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY 

WARSZAWA BEMOWO 2016/2017 

 

Organizatorzy konkursu 

Szkoła Podstawowa nr 350 

ul. Irzykowskiego 1a 

01-317 Warszawa 

tel. 22 6646193 

Koordynatorzy Iwona Krakowiak i Agnieszka Wojna 

Adres mailowy do konkursu – puszczanieodpuszczasp350@wp.pl 

 

 

Celem konkursu jest: 

1. Kształtowanie świadomości przyrodniczej 

2. Rozbudzanie zainteresowań przyrodą wśród najmłodszych uczniów 

3. Rozumienie znaczenia sąsiedztwa Puszczy Kampinoskiej dla Bemowa i jej mieszkańców 

4. Rozumienie potrzeby ochrony Puszczy oraz jej zasobów 

5. Wdrażanie uczniów do twórczej i aktywnej pracy zespołowej 

 

I  Zasady konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: 

1. Etap pierwszy – klasowy trwa od 14 listopada 2016 r. do 18 listopada 2016 r. Konkurs 

klasowy składa się z testu wyboru i jednego pytania otwartego. Do następnego etapu 

przechodzi 4 najlepszych dzieci z każdej klasy (nauczyciel sam decyduje o wyborze na 

podstawie wyników uzyskanych z testu). Na tym etapie organizator nie przewiduje nagród. 

2. Etap drugi – szkolny trwa od 5 grudnia 2016 r. do 9 grudnia 2016 r. Konkurs szkolny składa się 

z testu wyboru i dwóch pytań otwartych. Do następnego etapu przechodzą po 2 osoby z 

najwyższą liczbą punktów z każdej kategorii wiekowej (klasy pierwsze, drugie i trzecie). Osoby 

te – łącznie 6 uczniów – tworzą drużynę szkolną w etapie finałowym na poziomie dzielnicy. 

Na tym etapie prace ocenia trzyosobowa komisja szkolna powołana z grona pedagogicznego 

danej szkoły.  

3. Etap trzeci – dzielnicowy, zwany dalej finałem odbędzie się w lutym 2017 r. Dokładny termin 

zostanie podany po etapie szkolnym. Każdą szkołę reprezentuje jedna 6-osobowa drużyna 

wybrana w etapie szkolnym. Konkurs finałowy z udziałem publiczności odbędzie się w 

siedzibie Szkoły Podstawowej nr 350. Po zakończeniu odbędzie się uroczyste wręczenie 

nagród uczestnikom konkursu. 



II   Warunki uczestnictwa 

1. Szkoły, które przystąpią do udziału w konkursie proszone są o zgłoszenie swego uczestnictwa 

na załączonym formularzu do 31 października 2016 r. drogą mailową na adres 

pusczanieodpuszczasp350@wp.pl 

2. Wyniki I etapu nauczyciel każdej klasy podaje szkolnemu koordynatorowi konkursu. 

3. Komisja szkolna sporządza protokół z II etapu konkursu wypełniając formularz protokołu 

dołączony do regulaminu i wysyła go do organizatora w terminie do 14 grudnia 2016 r drogą 

mailową (na adres wskazany w p. II.1) 

III  Zadania konkursowe 

Testy i zadania konkursowe do etapu I i II będą wysyłane na adres mailowy szkolnych koordynatorów 

konkursu na 3 dni robocze przed danym etapem.  
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