X Wojewódzki Konkurs Biologiczny „Powtórka przed Maturą”

Regulamin
§ I. Postanowienia ogólne
1. Cele konkursu
a. Rozwijanie u uczniów zainteresowań biologicznych i zachęcenie do pogłębiania wiedzy
przedmiotowej.
b. Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych.
c. Zapoznanie uczniów z wymaganiami maturalnymi z biologii.
d. Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym.
e. Doskonalenie umiejętności oceniania zadań typu maturalnego przez nauczycieli.
2. Organizatorzy konkursu
Głównym Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
w Lublinie, ul. Podwale 11, 20-117 Lublin, reprezentowany przez doradcę metodycznego
nauczycieli biologii mgr Małgorzatę Polichę.
b. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne konkursu zapewnia Pracownia Edukacji
Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, Wydziału Biologii
i Biotechnologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Akademicka 19, 20-033
Lublin.
c. Nadzór pedagogiczny nad konkursem sprawuje Lubelskie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin.
a.

3. Adresaci konkursu
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas przedmaturalnych szkół ponadpodstawowych
kończących się maturą z terenu województwa lubelskiego, a w szczególności mający zamiar
kontynuować naukę na kierunkach przyrodniczych i medycznych wyższych uczelni.
4. Forma konkursu
a.
b.

Konkurs przebiega dwuetapowo: eliminacje szkolne i eliminacje wojewódzkie.
Na obu etapach eliminacji uczniowie rozwiązują testy zbudowane z zadań o charakterze
maturalnym. Oprócz ww. zadań, na obu etapach konkursu stosowane będą zadania
sprawdzające znajomość wybranych artykułów z czasopism popularnonaukowych.
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Oczekiwane umiejętności w obu etapach są zgodne z „Informatorem o egzaminie
maturalnym w formule 2023”, dostępnym na stronach CKE w Warszawie pod adresem:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/
5. Dokumentacja konkursu
c.

a. Dokumentację konkursową stanowią: regulamin konkursu, lista uczestników konkursu,
prace konkursowe uczestników konkursu, protokół z wynikami.
b. Dokumentacja konkursowa przechowywana jest w siedzibie Głównego Organizatora przez
jeden rok od daty ogłoszenia wyników.
c. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach
internetowych: https://www.lscdn.pl/i https://zs1.lublin.eu/

§ II. Przebieg konkursu
1. Zgłoszenie szkoły do konkursu
a. Szkoła dokonuje zgłoszenia przez wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
b. Kartę należy przesłać za pośrednictwem poczty mailowej (m.policha@zs1.lublin.eu) do
Głównego Organizatora w terminie do 15 marca 2022 r. z tytułem maila Wojewódzki
Konkurs Biologiczny „Powtórka przed Maturą“. Szkoła, która zgłosi udział otrzyma
zwrotne potwierdzenie mailowe.
2. Eliminacje szkolne
a. Szkoła zobowiązuje się przeprowadzić pierwszy etap konkursu w dniu 8 kwietnia 2022 r.
b.
c.
d.

e.

w macierzystej szkole uczestników.
Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która organizuje przebieg
eliminacji szkolnych.
Organizator przesyła drogą elektroniczną zadania konkursowe na adres e-mailowy szkoły
na trzy dni przed terminem eliminacji szkolnych, a schemat oceniania w dniu eliminacji.
Dyrektor szkoły przechowuje zadania, dbając o zachowanie tajności i udostępnia je w dniu
konkursu Szkolnej Komisji Konkursowej.
Szkolna Komisja Konkursowa:
• przygotowuje liczbę kopii arkuszy konkursowych równą liczbie uczestników konkursu;
• organizuje warunki do rozwiązania zadań konkursowych w ciągu 90 minut;
• sprawdza prace uczestników i wyłania dwóch uczniów, którzy uzyskają najwyższe
wyniki do etapu wojewódzkiego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
przeprowadzenie II części etapu szkolnego (dogrywki).
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• sporządza, zgodnie z załączonym formularzem protokół eliminacji szkolnych (załącznik
nr 2.) oraz Klauzulę informacyjną (załącznik nr 3) i przesyła go drogą mailową na adres
organizatora (m.policha@zs1.lublin.eu ) do 29 kwietnia 2022 r.
• w przypadku rezygnacji z udziału uczniów w etapie wojewódzkim konkursu zawiadamia
o tym organizatora konkursu.
f.

Dyrektor szkoły typuje jednego lub dwóch nauczycieli biologii, którzy będą uczestniczyli
w pracach Komisji Oceniającej sprawdzającej prace uczniów w eliminacjach wojewódzkich
konkursu.

3.

Eliminacje wojewódzkie

a.

Odbędą się dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 10.00, w auli Wydziału Biologii
i Biotechnologii UMCS w Lublinie, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin.
Uczestnicy rozwiązują zadania konkursowe przygotowane przez organizatora na bazie
zadań maturalnych i artykułów z czasopism wskazanych w zakresie treści konkursu. Czas
pracy uczestników zaplanowany jest na 90 minut.
Zakodowane prace uczniów sprawdzane będą bezpośrednio po zawodach przez Komisję
Oceniającą (nauczycieli oddelegowanych przez dyrektorów szkół).
Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
Podczas eliminacji, dla nauczycieli przewidziano wykład naukowy z zakresu wiedzy
biologicznej.
W czasie sprawdzania prac konkursowych przez Komisję Oceniającą uczniowie będą
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez pracowników Wydziału
Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie.
Tytuł laureata konkursu uzyskuje 3 uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu konkursu, około godz. 15.00.
Organizator publikuje listę laureatów na stronach internetowych Zespołu Szkół nr 1 im.
Władysława Grabskiego w Lublinie, LSCDN i Wydziału Biologii UMCS w Lublinie.
Fundatorami nagród i upominków są Wydział Biologii i Biochemii UMCS w Lublinie oraz
Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie.

b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
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§ III. Zakres treści
Eliminacje szkolne
1.

Wymagania ogólne i treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla przedmiotu biologia, dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym.

Wymagania ogólne:
I. Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów
biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia.
II. Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania
obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań.
III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.
IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych.
Treści nauczania:
I.
Chemizm życia.
II.
Komórka.
III.
Energia i metabolizm.
IV.
Podziały komórkowe.
V.
Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów.
VI.
Bakterie.
VII.
Grzyby.
VIII.
Protisty.
IX.
Różnorodność roślin.
X.
Różnorodność zwierząt
XII. Wirusy – pasożyty molekularne
2. Znajomość treści artykułu:
•

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C91194%2Coceaniczne-glebiny-pelneplastiku.html
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Eliminacje wojewódzkie
1. Wymagania etapu szkolnego uzupełnione o treści z podstawy programowej w zakresie
rozszerzonym:
XI.

Funkcjonowanie zwierząt.

2. Znajomość treści artykułów:
• https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C91124%2Cprof-banach-dobry-cholesterolhdl-nie-chroni-przed-covid-19-ale-21-mln
• Niewyspane nastolatki jedzą więcej cukru | Nauka w Polsce

§ IV. Postanowienia końcowe
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego
regulaminu w całości.
3. Dane osobowe uczestników konkursów będą przetwarzane przez Organizatora w celu
wykonania ich obowiązków związanych z konkursem. Dane będą chronione zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylanie dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
1.
2.

4. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronach internetowych: https://www.lscdn.pl/ i
https://zs1.lublin.eu/
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Załącznik nr 1.
Data ..............................
……………………………………….
Pieczęć szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY
do X edycji Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
„POWTÓRKA PRZED MATURĄ”

Nazwa szkoły:.............................................................................................................................
adres szkoły: ..............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
tel. ………………………………

fax …………….……….…..………

e-mail szkoły ............................................................................................

Przewidywana liczba uczniów startujących w eliminacjach szkolnych: .....................................
Imiona i nazwiska oraz adresy e-mailowe nauczycieli zgłaszających uczniów do konkursu:
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................…………
………….….……………………………………………………………………………………….……..
……………..……………………………………………………………………………………….……..
Pieczątka i podpis dyrektora szkoły

.........................................................
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Załącznik nr 2.
………………………………………………
(pieczęć szkoły)

……………………………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………..…….
Adres e-mail sekretariatu szkoły

Protokół z eliminacji szkolnych X edycji
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Powtórka przed maturą
Etap szkolny
I. Liczba uczestników konkursu – …………………
II. Skład komisji przeprowadzającej szkolny etap konkursu:
Imię i nazwisko:

Podpis:

1. ……………………………………………….…………..………………
2. …………………………………………………………..…….…………
3. ……………………………………………………………………….……

…………………………………
…………………………………
…………………………………

III. Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego:
Imię i nazwisko ucznia

Liczba punktów
uzyskanych
w etapie szkolnym

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego ucznia
telefon / adres e-mail

1.
2.
IV. Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w sprawdzaniu prac konkursowych
w etapie wojewódzkim:
Imię i nazwisko:

Podpis:

1. …………………………….……………………

…………………………………

……….………………………….

2. ………………………………….………………

…………………………………

Podpis dyrektora szkoły
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Załącznik nr 3

(Pieczęć szkoły)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA* /OPIEKUNA UCZESTNIKA* /
NAUCZYCIELA* REPREZENTUJĄCEGO SZKOŁĘ
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie,
ul. Podwale 11, 20-117 Lublin, tel./fax. (0-81)53-224-12, (0-81)53-273-29, e-mail: poczta@zs1.lublin.eu
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w X edycji Wojewódzkiego
Konkursu Biologicznego Powtórka przed Maturą. Podstawą przetwarzania danych będzie udzielona zgoda. Osobna
zgoda będzie podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych dla potrzeb promocji medialnej konkursu na stronach
internetowych administratora oraz współorganizatorów poprzez publikację wizerunku uczestników konkursu i jego
zwycięzców.
3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane w zakresie niezbędnym do organizacji konkursu jego współorganizatorom.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu „Powtórka przed Maturą”. W przypadku
wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb promocji medialnej, dane będą przetwarzane
do momentu jej odwołania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie
będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości dalszego przetwarzania podanych danych i w związku z tym brania
udziału w działaniach promocyjnych konkursu „Powtórka przed Maturą” oraz w samym konkursie.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w X edycji
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego „Powtórka przed Maturą”.
•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku dla potrzeb promocji medialnej X edycji Wojewódzkiego
Konkursu Biologicznego „Powtórka przed Maturą” na stronie internetowej administratora oraz stronach
internetowych współorganizatorów.
( TAK / NIE ).

……..………………………………………..
podpis uczestnika* /opiekuna * /nauczyciela*
*Prosimy wybrać właściwe i zaznaczyć

