Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

„Płazy i gady Polski”
(rok szkolny 2020/2021)

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Płazy i gady Polski” jest Polskie
Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z siedzibą w Poznaniu, ul. Stolarska 7/3.
I. Udział
2. W konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.
3. Warunkiem uczestnictwa uczniów danej szkoły w Konkursie jest przesłanie przez szkołę zgłoszenia
na adres: PTOP „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań lub w formie skanu na adres mailowy:
biuro@salamandra.org.pl, do dnia 9 października 2020 r.
4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że nauczyciel odpowiedzialny za
przeprowadzenie Konkursu na terenie Szkoły zapoznał się z Regulaminem Konkursu oraz z
załącznikiem dotyczącym ochrony danych osobowych, akceptuje wszystkie zawarte w tych
dokumentach warunki i zasady oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych
osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
II. Tematyka
5. Temat konkursu brzmi: „Płazy i gady Polski”.
6. Pytania etapu szkolnego i wojewódzkiego związane będą wyłącznie z tematem przewodnim.
7. Pytania konkursowe dotyczyć będą głównie charakterystycznych cech gatunków płazów i gadów
występujących na terenie Polski. W konkursie nie będzie wymagana znajomość łacińskich nazw.
III. Harmonogram
8. Pierwszy etap – szkolny, odbędzie się we wszystkich zainteresowanych szkołach w tym samym terminie – 6
listopada 2020 r. (piątek), o godzinie 10.00.
9. Drugi etap – wojewódzki, odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. (wtorek), o godz. 10.00.
IV. Etap szkolny
10. W skład jury etapu szkolnego wchodzi jeden nauczyciel danej szkoły – przeprowadzający etap szkolny.
11. Etap szkolny ma charakter testu wyboru jednej z czterech możliwych odpowiedzi.
12. Najpóźniej 5 listopada 2020 r. na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu zostanie wysłany test,
formularz do wpisywania odpowiedzi przez ucznia, prawidłowe odpowiedzi dla nauczyciela, formularz
protokołu oraz list ze wskazówkami dotyczącymi sposobu przeprowadzenia testu.
13. O godz. 10.00 w dn. 6 listopada nauczyciel przesyła uczestnikom Konkursu test drogą mailową. W
ciągu 45 minut uczestnicy - wpisują prawidłowe odpowiedzi do formularza odpowiedzi a następnie
przesyłają formularz odpowiedzi drogą mailową lub za pomocą innych dostępnych komunikatorów do
nauczyciela przeprowadzającego etap szkolny.
14. Do kolejnego etapu jury zgłasza troje uczniów, którzy zdobyli w danej szkole największą liczbę
punktów. Jeśli większa liczba uczniów uzyska tę samą liczbę punktów, co uczeń na ostatniej pozycji szkoła może zgłosić więcej uczestników.
15. Protokół jury, wraz ze zgłoszeniem kandydatów do etapu wojewódzkiego, powinien zostać wysłany
w formie skanu na adres mailowy: biuro@salamandra.org.pl najpóźniej 12 listopada 2020 r.

Skontaktujemy się z każdą szkołą, z której nie otrzymamy protokołu, w celu wyjaśnienia
przyczyny zaistniałej sytuacji. W przypadku rezygnacji szkoły z dalszego udziału w konkursie,
apelujemy o zgłoszenie tego faktu do biura PTOP „Salamandra”. Pozwoli nam to uniknąć
konieczności wyjaśniania przyczyn braku protokołu.
V. Etap wojewódzki
16. Do etapu wojewódzkiego zostanie zakwalifikowanych 80 uczniów, którzy otrzymają największą
liczbę punktów w etapie szkolnym.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zwiększenia liczby uczestników tego etapu, np. w
wypadku jeśli większa liczba uczniów uzyska tę samą liczbę punktów, co uczeń na ostatniej pozycji.
18. Do wszystkich szkół biorących udział w Konkursie zostanie przesłana drogą mailową informacja o zakwalifikowaniu
lub nie zakwalifikowaniu się uczniów danej szkoły do etapu wojewódzkiego, najpóźniej 4 grudnia 2020 r.
19. W etapie wojewódzkim biorą udział uczniowie, o których zakwalifikowaniu się do tego etapu
nauczyciele zostali powiadomieni drogą mailową przez PTOP „Salamandra”.
20. W skład jury etapu wojewódzkiego wchodzi dwóch nauczycieli danej szkoły.
21. Etap wojewódzki obejmować będzie pytania o zróżnicowanym charakterze, m.in. pytania testu wyboru jednej z
czterech możliwych odpowiedzi, pytania o rozpoznanie gatunków na podstawie zdjęć lub głosów.
22. W przypadku gdy obowiązywać będzie zdalne nauczanie, przewiduje się następujący przebieg etapu
wojewódzkiego: Najpóźniej 16 kwietnia 2021 r. na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu do Konkursu zostaną
wysłane pytania, formularz do wpisywania odpowiedzi przez ucznia, prawidłowe odpowiedzi dla jury, formularz
protokołu oraz list ze wskazówkami dotyczącymi sposobu przeprowadzenia etapu wojewódzkiego. O godz. 10.00 w
dn. 20 kwietnia 2021 r. jury przesyła uczestnikom etapu wojewódzkiego pytania drogą mailową. W
ciągu 45 minut uczestnicy - wpisują prawidłowe odpowiedzi do formularza odpowiedzi a następnie przesyłają
formularz odpowiedzi drogą mailową lub za pomocą innych dostępnych komunikatorów do jury. Jury podczas
pisania etapu wojewódzkiego przez uczniów ma z uczniami kontakt wizualny przy pomocy narzędzi
wykorzystywanych do nauczania zdalnego.
23. W przypadku gdy obowiązywać będzie nauczanie w budynkach szkolnych, przewiduje się
następujący przebieg etapu wojewódzkiego: Najpóźniej 16 kwietnia 2021 r. na adres mailowy wskazany w
formularzu zgłoszeniowym zostaną wysłane pytania, formularz do wpisywania odpowiedzi przez ucznia,
prawidłowe odpowiedzi dla jury, formularz protokołu oraz list ze wskazówkami dotyczącymi sposobu przeprowadzenia
etapu wojewódzkiego. O godz. 10.00 w dn. 20 kwietnia 2021 r. uczniowie uczestniczący w konkursie,
zebrani w jednym pomieszczeniu w budynku szkoły, odpowiadają pisemnie na przesłane pytania.
24. Protokół jury z przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Konkursu, powinien zostać wysłany w formie skanu lub
zdjęcia na adres mailowy: biuro@salamandra.org.pl najpóźniej 23 kwietnia 2021 r.
25. Na podstawie protokołów PTOP „Salamandra” przyzna I, II i III miejsce w Konkursie. W przypadku, gdy liczbę
punktów kwalifikującą do I, II i II miejsca zdobędzie więcej niż jeden uczeń, zostaną przyznane miejsca ex aequo.
26. PTOP „Salamandra” najpóźniej 5 maja 2021 r. prześle na adres mailowy wskazany w protokole informację o
wynikach etapu wojewódzkiego Konkursu.
27. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody. PTOP „Salamandra” może ponadto zadecydować
o przyznaniu nagród uczniom, którzy nie zostaną laureatami, ale zdobędą wysoką liczbę punktów w etapie
wojewódzkim.
PRZEDSIĘWZIĘCIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

