
Regulamin konkursu
PRZYRODNIK ROKU
w Gimnazjum nr 9 w Kaliszu

Motto

Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności  kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i  ścisłych –
zgodnie  z  priorytetami  Strategii  Lizbońskiej.  Kształcenie  w  tym  zakresie  jest  kluczowe  dla  rozwoju
cywilizacyjnego Polski oraz Europy.

/Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej/

1. Celem  konkursu  jest  motywowanie  uczniów  do  ich  własnego  rozwoju,  pogłębiania  wiadomości  i
doskonalenia  umiejętności  w  zakresie  nauk  przyrodniczych  i  ścisłych  oraz  wyłonienie  –  spośród
wszystkich  uczniów  gimnazjum  –  ucznia,  który  w  danym  roku  szkolnym  uzyskał  największe
osiągnięcia w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

2. Za osiągnięcia w różnych obszarach aktywności przydzielane są punkty. Zwycięzcą konkursu zostaje
uczeń, który uzyskał największą liczbę punktów.

3. Kryteria przydzielania punktów:
a) uzyskanie  tytułu  laureata  w  międzynarodowej  olimpiadzie  lub  konkursie  z  zakresu  przedmiotów

przyrodniczych – 10 pkt.
b) uzyskanie wyróżnienia lub tytułu finalisty w międzynarodowej olimpiadzie lub konkursie z zakresu

przedmiotów przyrodniczych – 9 pkt.
c) uzyskanie  tytułu  laureata  w  ogólnopolskiej  olimpiadzie  lub  konkursie  z  zakresu  przedmiotów

przyrodniczych – 9 pkt.
d) uzyskanie  wyróżnienia  lub  tytułu  finalisty  w  ogólnopolskiej  olimpiadzie  lub  konkursie  z  zakresu

przedmiotów przyrodniczych – 8 pkt.
e) uzyskanie tytułu laureata w wojewódzkim konkursie z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 8 pkt.
f) uzyskanie  wyróżnienia  lub  tytułu  finalisty  w  wojewódzkim  konkursie  z  zakresu  przedmiotów

przyrodniczych – 7 pkt.
g) uzyskanie tytułu laureata w rejonowym konkursie z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 7 pkt.
h) uzyskanie wyróżnienia w rejonowym konkursie z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 6 pkt.
i) uczestnictwo  w  przedsięwzięciach  z  zakresu  przedmiotów  przyrodniczych  takich  jak  projekt

edukacyjny, praca naukowo-badawcza, wykonywanie modeli, przyrządów i pomocy dydaktycznych –
od 0 do 6 pkt. (liczbę punktów przydziela nauczyciel – opiekun przedsięwzięcia);

j) ocena za dane półrocze z biologii – liczba punktów od 1 do 6 w zależności od uzyskanej oceny;
k) ocena za dane półrocze z chemii – liczba punktów od 1 do 6 w zależności od uzyskanej oceny;
l) ocena za dane półrocze z fizyki – liczba punktów od 1 do 6 w zależności od uzyskanej oceny;
m) ocena za dane półrocze z geografii – liczba punktów od 1 do 6 w zależności od uzyskanej oceny.
4. PRZYRODNIKA ROKU wyłania Zespół Przedmiotów Przyrodniczych podczas zebrania, najpóźniej w

pierwszej dekadzie czerwca każdego roku szkolnego. Sprawy sporne dotyczące przydzielania punktów
rozstrzygane są większością głosów. 

5. Tytuł  PRZYRODNIKA  ROKU  nadaje  dyrektor  szkoły  na  wniosek  Zespołu  Przedmiotów
Przyrodniczych. Informację o nadaniu tytułu umieszcza się na stronie internetowej szkoły.

6. Uczeń,  któremu  nadano  tytuł  PRZYRODNIKA  ROKU  otrzymuje  dyplom  (podpisany  przez
przewodniczącego Zespołu Przedmiotów Przyrodniczych i dyrektora szkoły) oraz nagrodę rzeczową.

7. Wręczenia  dyplomu  PRZYRODNIKA  ROKU  oraz  nagrody  rzeczowej  dokonuje  dyrektor  szkoły
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
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