„Jestem człowiekiem, nic co ludzkie, nie jest mi obce ”
Terencjusz

REGULAMIN
III POWIATOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO

„Organizm człowieka i jego zdrowie”
DLA UCZNIÓW KLAS VII i VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z RADOMIA I POWIATU RADOMSKIEGO

Rok szkolny 2021/2022

HONOROWY PATRONAT:

Cele konkursu:
1. Poszerzanie wiedzy biologicznej z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz profilaktyki
zdrowia, w tym: szczepień ochronnych, chorób zakaźnych i cywilizacyjnych.
2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie umiejętności biologicznych oraz
kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.
3. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za
środowisko naturalne.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów .
5. Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.
6. Współpraca dydaktyczna szkół z terenu miasta Radomia i powiatu radomskiego.
7. Współpraca z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu.
Organizacja konkursu:
1. Organizatorami konkursu są :
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Miła 18, 26-600 Radom
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Jarzyńskiego 3, 26-600 Radom
- VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego
ul. Kilińskiego 25, 26-600 Radom
Konkurs

został

umieszczony

przez

Mazowieckiego

Kuratora

Oświaty

w wykazie zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej i uwzględnione podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
2. Honorowy patronat nad konkursem objęli:
- Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (RODoN)
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
3. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu
Radomia i powiatu radomskiego.
4. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej z biologii dla klasy VII szkoły podstawowej,
rozszerzone o tematykę szczepień ochronnych i profilaktyki chorób zakaźnych (min.COVID-19) .

5. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap - szkolny, II etap – powiatowy.
6. Harmonogram konkursu:
Etap I - szkolny
– odbędzie się w szkołach w dniu 08.04.2022r. Uczniowie będą mieli do rozwiązania test
opracowany przez organizatorów, składający się z 20 zadań (zadania zamknięte i otwarte).
Czas pracy – 40 minut. Arkusze zadań wraz z kluczem odpowiedzi zostaną wysłane w dniu
07.04.2022r. tylko do szkół, które zgłoszą się do udziału w konkursie – załącznik nr 1.
Zakres materiału do etapu szkolnego:
a) Budowa i funkcje komórki zwierzęcej i tkanek zwierzęcych,
b) Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka:
- skóra
- aparat ruchu
- układ pokarmowy
- układ krążenia
- układ oddechowy
- układ wydalniczy
Do II etapu nauczyciel koordynujący etap szkolny zgłasza trzech uczniów z najwyższymi
wynikami .
Etap II - powiatowy
– odbędzie się dnia 30.05.2022r. o godzinie 10.00 w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego, ul Kilińskiego 25 w Radomiu. Uczniowie będą mieli do
rozwiązania test, składający się z 30 zadań (zamknięte i otwarte) w czasie 60 minut.
Uczestnicy podczas pisania konkursu nie mogą korzystać z żadnych środków łączności
(tj. telefony komórkowe, tablety, smartwatche itp.)
Zakres materiału do etapu powiatowego:
Obowiązuje zakres z etapu szkolnego oraz:
a) Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka:
- Regulacja nerwowo- hormonalna
- Narządy zmysłów
- Rozmnażanie i rozwój człowieka
- Równowaga wewnętrzna organizmu (mechanizmy regulacyjne, choroba-zaburzenie
homeostazy).
b) Szczepienia-profilaktyka chorób zakaźnych.

W etapie powiatowym konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów z najwyższą liczbą
punktów (możliwe miejsca ex aequo). Informacja zostanie przesłana do szkół drogą elektroniczną
do dnia 06.06.2022r. wraz z zaproszeniem na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.
Zgłoszenie uczestników konkursu:
1. Zgłoszenie szkół chętnych do udziału w konkursie odbywa się na formularzu zgłoszenia
(załącznik nr 1 do regulaminu), do dnia 08.03.2022r. do godz.13.00 na nr fax szkoły :
48-366-95-03 lub na adres poczty elektronicznej psp34@psp34.radom.pl
2. Zgłoszenie uczniów zakwalifikowanych do II etapu odbywa się na formularzu zgłoszenia
(załącznik nr 2 do regulaminu), do dnia 21.04.2022r., na dane szkoły z pkt 1.
Uczniowie biorący udział w etapie powiatowym konkursu powinni przyjść
z opiekunem (nauczyciel lub rodzic), posiadać legitymację szkolną i zgodę
rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych
– (załącznik nr 3 do regulaminu).
Literatura do konkursu:
1. Podręczniki do biologii dla klasy VII szkoły podstawowej zgodne z obowiązującą
podstawą programową.
2. Atlasy anatomiczne dla uczniów szkół podstawowych.
3. Film edukacyjny: https://www.ore.edu.pl/2021/08/szczepienia-profilaktyka-chorobzakaznych-filmy-i-materialy-edukacyjne/

Kontakt do koordynatorów konkursu:
Ewelina Dębicka – e.debicka@psp34.radom.pl
Aneta Wrochna – aneta.wrochna@zsp4.radom.pl

Załącznik nr 1

Pieczątka szkoły:

Zgłaszam szkołę do III Powiatowego Konkursu Biologicznego „Organizm człowieka i jego
zdrowie” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z Radomia i powiatu radomskiego:

Nazwa i adres placówki …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………..…………………………………………………………………………………
Adres mailowy szkoły ………………………………….………………………………………….
Telefon do szkoły……………………………………………………………………………………

Szkolny koordynator konkursu ………………….…………………….………………………………
Tel. ………………………………………………..
Organizatorami konkursu są :
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 ,ul. Miła 18, 26-600 Radom
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Jarzyńskiego 3, 26-600 Radom
- VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego
ul. Kilińskiego 25, 26-600 Radom

HONOROWY PATRONAT:

Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły:

Pieczątka szkoły:

Załącznik nr 2

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu III Powiatowego Konkursu Biologicznego
„Organizm człowieka i jego zdrowie” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
z Radomia i powiatu radomskiego:
Nazwa i adres szkoły:
……………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Imiona i nazwiska uczniów :
1.………………………………………………………………………………liczba pkt…….
nauczyciel……………………………………..
2……………………………………………………………………………….liczba pkt…….
nauczyciel………………………………………
3………………………………………………………………………………liczba pkt……..
nauczyciel………………………………………..
Liczba uczniów biorących udział w etapie szkolnym…………….
Organizatorami konkursu są :
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34, ul Miła 18, 26-600 Radom
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Jarzyńskiego 3, 26-600 Radom
- VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego
ul. Kilińskiego 25, 26-600 Radom

HONOROWY PATRONAT:

Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły:

Załącznik nr 3

Zgoda na udział i przetwarzanie danych osobowych uczestnika
III Powiatowego Konkursu Biologicznego „Organizm człowieka i jego zdrowie”
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z Radomia i powiatu radomskiego.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka…………………………………………………………………………………...
ucznia/uczennicy szkoły……………………………………………………………….,
w III Powiatowym Konkursie Biologicznym „Organizm człowieka i jego zdrowie” oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, wizerunku oraz publikację uzyskanych wyników wyłącznie do
celów związanych z organizacją i promocją konkursu.

*Podstawa prawna: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

……………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Organizatorami konkursu są :
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34, ul Miła 18, 26-600 Radom
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Jarzyńskiego 3, 26-600 Radom
- VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego
ul. Kilińskiego 25, 26-600 Radom

HONOROWY PATRONAT:

