
KONKURSU NA NAJLEPSZEGO 

PRZYRODNIKA „HERBERTA” 

Regulamin: 

I. ORGANIZATOR 

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych VI LO w Bełchatowie 

II. CELE KONKURSU 

 Rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań naukami przyrodniczymi 

 Pogłębianie i upowszechnienie wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych  

 Prezentacja dorobku naukowego z zakresu nauk przyrodniczych 

 Propagowanie tolerancji i potrzeby ciągłego kształcenia 

 Rozwijanie zainteresowań i kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy o świecie 
współczesnym 

 Kształtowanie świadomości ekologicznej i krzewienie idei ochrony środowiska 

 Dostrzeganie atrakcyjności nauki i poznawania wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

 Promowanie właściwych wzorców i postaw 

 Pobudzanie ucznia do twórczego wysiłku umysłowego 

 Rozwój fantazji, oryginalności i kreatywności uczniów 

 Czerpanie satysfakcji z wyników własnej pracy i efektów pracy w grupie 

 Stworzenie uczniom możliwości nawiązania rywalizacji. 

III. UCZESTNICY 

Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie VI LO w Bełchatowie. 

IV. TERMIN KONKURSU 

Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do końca marca [podsumowanie w kwietniu] 

V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie przyznawane są punkty za różne formy aktywności przyrodniczej ucznia  

w środowisku szkolnym 

Punktacji podlegają: 

a) oceny semestralne z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii  

b) udział w konkursach przyrodniczych i olimpiadach przedmiotowych 

c) udział w akcjach: akcje ekologiczne, krwiodawstwo, zbiórka makulatury, sadzenie 

drzewek, jarmark ekologicznych rozmaitości, udział w Klubie Podróżnika itp. 

d) projekty realizowane przez klasę – grupę w ramach przedmiotów przyrodniczych 

e) doświadczenia, prezentacje multimedialne, lekcje pokazowe, rozwiązywanie dodatkowych 

zadań z chemii, fizyki, biologii i geografii [uzgodnione z nauczycielem i realizowane na 

przedmiocie lub na forum szkolnym] 

f) przygotowanie wystawy, pomocy naukowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych itp. 

g) własne formy aktywności przyrodniczej oraz aktywność na lekcjach z w/w przedmiotów 



2. Punkty przyznają nauczyciele przedmiotów przyrodniczych zgodnie z zasadami zapisanymi 

poniżej: 

A. Konkursy:  

a. Konkursy szkolne: I miejsce - 15 pkt, II miejsce - 10 pkt, III miejsce - 5 pkt,  

wyróżnienie – 2 pkt 

b. Konkursy powiatowe i rejonowe:  

I miejsce - 20 pkt, II miejsce - 15 pkt, III miejsce - 10 pkt, wyróżnienie – 5 pkt 

c.  Konkursy ogólnopolskie, wojewódzkie, olimpiady:  

I – III miejsce - 50 pkt, wyróżnienie - 40 pkt 

d. Konkursy artystyczne o tematyce przyrodniczej (ogólnopolskie, wojewódzkie) 

I – III miejsce - 20 pkt, wyróżnienie - 10 pkt 

e. Awans do kolejnego etapu konkursu - 10 pkt 

[Punkty z każdego konkursu naliczane są każdorazowo, punkty przydziela opiekun] 

B. Oceny semestralne z przedmiotów przyrodniczych - wartość oceny x3 pkt 

C. Projekty (każdy projekt z przedmiotu przyrodniczego): udział – 5 pkt, a za szczególne 

zaangażowanie dodatkowe 5 pkt (przydziela opiekun projektu) 

D. Udział w akcjach - za każdą akcję - 5 pkt 

E. Doświadczenia, eksperymenty – średnia ocena wystawiona przez nauczyciela x2 pkt 

F. Lekcje pokazowe, prezentacje: 0 - 10 pkt (za prezentowanie na forum np. w trakcie dnia 

otwartego dodatkowe 10 pkt 

G. Dodatkowe działania podjęte w celu pogłębienia swojej wiedzy, rozwiązywanie 

dodatkowych zadań, przygotowanie wystawy, tablicy informacyjnej, pomocy naukowych:  

0 - 10 pkt [zestaw dodatkowych zadań max raz w miesiącu – punkty przydziela nauczyciel 

przedmiotu] 

H. udział w spotkaniach Klubu Podróżnika – każdorazowo 5 pkt  

[punkty przydziela nauczyciel geografii] 

I. Szczególnie aktywna praca podczas zajęć terenowych: 5pkt – punkty przydziela nauczyciel 

przedmiotu 

J. Własna aktywność: 0 - 10 pkt [działanie potwierdzone i uzgodnione z nauczycielem] 

3. Propozycję przydziału punktów może zgłosić również członek Rady Pedagogicznej, Samorząd 

Uczniowski oraz każdy z uczniów. Decyzję o przyznaniu dodatkowych punktów w kategorii „inne 

działania” podejmują nauczyciele przedmiotów przyrodniczych. 

O ilości przyznawanych punktów [w zakresie 0 -20] decyduje nauczyciel. 

4. Punkty są zapisywane na bieżąco przez nauczycieli w pliku MS Excel. 

5. Uczniowie są informowani o przyznawanych punktach . 

6. Zestawienie podsumowujące jest publikowane na stronie internetowej szkoły. 

7. Konkurs wygrywa uczeń z najwyższą sumą uzyskanych punktów w szkole.  

Kolejne miejsca zajmują uczniowie wg liczby uzyskanych punktów w szkole. 

VI. NAGRODY 

Laureaci otrzymują tytuł laureata, dyplom, nagrodę rzeczową, punkty cząstkowe z zachowania  

oraz ocenę cząstkową z wybranego przedmiotu przyrodniczego: 

 z zachowania – I miejsce - 20 pkt, II miejsce - 15 pkt, III miejsce - 10 pkt 

 ocenę cząstkową: I miejsce - oc. celująca, II i III miejsce - oc. bardzo dobra 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

 Organizator zastrzega sobie prawo do innego przydziały nagród [np. miejsca ex æquo] 

 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych 

na potrzeby konkursu. 



 Wyniki ostateczne ustala organizator konkursu [zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych]. 

Decyzja zespołu jest ostateczna. 

 

Organizatorzy 


