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Nauczyciele przyrody szkół podstawowych 

REGULAMIN 

XVIII BYDGOSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

dla klas IV-VI szkół podstawowych pn. "Woda i ekosystemy wodne,  
 ich znaczenie dla człowieka i ochrona". 

    ORGANIZATORZY 

Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy  

 

        CELE KONKURSU 
1. Popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. 
2. Kształtowanie wśród uczniów postaw proekologicznych poprzez zdobywanie wiedzy. 
3. Motywowanie aktywności poznawczej uczniów. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Uczniowie klas IV – VI bydgoskich szkół podstawowych i gminy Białe Błota. 

 

TERMIN KONKURSU 

1 etap – szkolny konkurs ekologiczny do 31 marca 2017 r. na terenie macierzystych szkół. 

      2 etap – finał 24 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 na terenie SP 41 Bydgoszczy,  
               ul. Traugutta 12. 

 

 Finał konkursu składa się z dwóch części:  
4. I  część – test pisemny mający na celu wyłonienie 10 uczniów, którzy uzyskają największą 

ilość punktów, 
5. II część – ustna dwuetapowa, spośród 10 uczestników wybieramy trzech, którzy ubiegają się o 

miejsca I, II i III. 
 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podaniem nazwisk trzech uczestników należy 
kierować do 7 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem jednego ze 
sposobów: 

 pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 41 85 -122 Bydgoszcz, 
ul. Traugutta 12 z dopiskiem „XVIIII Bydgoski Konkurs Ekologiczny dla klas 
IV-VI szkół podstawowych pn. "Woda i ekosystemy wodne, ich znaczenie dla człowieka 

i ochrona". 
 

 - faxem pod numer 52 3730554 

 - na adres e-mail: bke.sp41bydgoszcz@wp.pl 

mailto:bke.sp41bydgoszcz@wp.pl


 

UWAGA: 
W przypadku szkół dużych, w których pracuje dwóch lub więcej nauczycieli 
przyrody, każdy nauczyciel może zgłosić dwóch uczniów. 
 

TEMATYKA KONKURSU: ekosystemy wodne, woda jako element środowiska, woda jako 

bogactwo, wykorzystanie wody, zagrożenia wody, parki narodowe związane z ochroną terenów 
wodnych i zabagnionych, organizmy żyjące w środowisku wodnym i wodno-lądowym. 

 
     Uwaga 

Bydgoski Konkurs Ekologiczny nie jest konkursem przedmiotowym i nie należy go przypisywać 
konkretnemu programowi, dlatego też można korzystać z powszechnie dostępnej literatury, z 
uwzględnieniem podręczników do przyrody kl. IV – VI z różnych wydawnictw. 
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                                                                                        Bydgoszcz, dn. .......................... 
 
            Szkoła Podstawowa nr 41 
         ul. Traugutta 12 
                 85 – 122 Bydgoszcz 
 

Szkoła Podstawowa nr ............zgłasza następujących uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w 
tegorocznym konkursie ekologicznym klas IV – VI w dniu 24 kwietnia 2017 r.  
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