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Regulamin  X Powiatowego Konkursu   

Geograficzno – Turystycznego 2017/2018 

„Przez lądy, morza i oceany… - kraje Płw. Bałkańskiego i województwo łódzkie” 

 
I. Organizator 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach 

 

II. Adresat konkursu 

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu pabianickiego 

III. Patronat Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury, Prezydenta Miasta Pabianic 

Grzegorza Mackiewicza  

 

IV. Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  uczniowskich w zakresie geografii, 

 pogłębienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności  z zakresu geografii, turystyki i ekologii 

krajów Płw. Bałkańskiego oraz województwa łódzkiego, 

 lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, 

 kształtowanie umiejętności geograficznych, przewidzianych pp szkół podstawowych 

 i ponadpodstawowych 

 stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu, 

 wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym, 

 kształtowanie postaw i wrażliwości proekologicznej wśród młodzieży szkolnej, 

 promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Europy i własnego regionu, 

 poznawanie obszarów prawnie chronionych w województwie łódzkim  

 propagowanie założeń i istoty Edukacji Globalnej 

 

V. Program merytoryczny konkursu  

 

1. Stopień szkolny: 

Obejmuje wiedzę i umiejętności z geografii, turystyki i ekologii, określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych w oparciu o podręczniki, zeszyty ćw. do nauki geografii, Atlas 

geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, „Parki Krajobrazowe woj. łódzkiego” w „Parki 

Krajobrazowe w Polsce”, Monografia pod red. G. Rąkowskiego, Warszawa 2004; obejmuje 

również zagadnienia dotyczące turystyki i ekologii krajów Płw. Bałkańskiego oraz 

województwa łódzkiego. 

2. Stopień powiatowy:  

– wiedza i umiejętności z geografii, turystyki i ekologii, dotyczące głównie ochrony przyrody  

i krajobrazów oraz zabytków kultury materialnej, wynikające z literatury j.w. oraz: 

http://www.podn-pabianice.pl/
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 Geografia turystyczna świata cz. 1 (kraje Płw. Bałkańskiego), pod red. Jadwigi Warszyńskiej, 

PWN, Warszawa 

 „Poznaj Świat” – roczniki 2013-2017 - tylko artykuły dotyczące krajów Płw. Bałkańskiego 

   ,,Świat w liczbach”, J. Kądziołka, K. Kocimowski, E. Wołonciej, WSiP, 2010 

  „Atlas Geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych”, Wydawnictwo Nowa Era 

 Przewodnik turystyczny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, 2014 

 Mapa turystyczna „Województwo łódzkie”,  Urząd Marszałkowski w Łodzi – Departament 

Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Wyd. Daunpol, Łódź 2012 

 Mapa administracyjno – turystyczna „Wojewódzkie łódzkie”, BiK 

 

VI. Organizacja i przeprowadzenie konkursu 

 

Konkurs jest dwustopniowy: 

Stopień I – szkolny  

Stopień II – powiatowy, FINAŁ KONKURSU 
 

Stopień szkolny konkursu przeprowadzony zostanie  w formie  pisemnej  /test/ w dn. 14.11.2017r. 

 

Stopień powiatowy - FINAŁ – również w formie testu w dn. 09.01.2018r. w PODNiDM w Pabianicach  
 

Eliminacje konkursowe I stopnia przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora 

szkoły. 

Eliminacje konkursowe II stopnia zostaną przeprowadzone przez Powiatową Komisję Konkursową,  

powołaną przez Dyrektora PODNiDM w Pabianicach. 
 

Powiatowa Komisja Konkursowa przygotuje zadania wraz z ich punktacją na stopień szkolny  

i powiatowy Konkursu. 

Dokumentację konkursu stanowią protokoły z przebiegu eliminacji szkolnych i powiatowych oraz lista 

finalistów i laureatów konkursu. 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej /wyznaczony przez dyrektora szkoły/ przesyła 

protokół z przeprowadzonych eliminacji najpóźniej do 20.11.2017r. do PODNiDM w Pabianicach. 

Przewodniczący Powiatowej Komisji Konkursowej zatwierdza wyniki, będące podstawą 

zakwalifikowania do stopnia powiatowego i po upływie 7 dni ogłasza na stronie internetowej  

PODN i DM w Pabianicach. 

Przewodniczący Powiatowej Komisji Konkursowej ogłasza wyniki – tj. listę laureatów  

i finalistów Konkursu, najpóźniej 7 dni od przeprowadzenia finału  powiatowego na stronie 

www.podn-pabianice.pl i zatwierdza je ostatecznie po upływie czasu przeznaczonego na tryb 

odwoławczy, przekazując protokół do organu prowadzącego.  
 

Na stronie internetowej PODNiDM w Pabianicach – www.podn-pabianice.pl, umieszczone będą wszelkie 

informacje dotyczące konkursu. 
 

 

http://www.podn-pabianice.pl/
http://www.podn-pabianice.pl/
http://www.podn-pabianice.pl/
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Tryb odwoławczy: 

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo odwołania się do Przewodniczącego Powiatowej Komisji 

Konkursowej w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników danego stopnia. Decyzja 

Przewodniczącego jest ostateczna.  
   

 

Progi kwalifikacyjne 

 

Uczestnicy stopnia szkolnego, którzy uzyskali minimum 75% liczby punktów możliwych  

do uzyskania zostają zakwalifikowani do eliminacji powiatowych.  

Trzej Finaliści z najwyższą liczbą punktów oraz wszyscy, którzy uzyskają minimum 80% punktów 

możliwych do zdobycia na stopniu powiatowym, zostają laureatami Konkursu. 

 

VII. Terminarz konkursu 

 

Zgłoszenie do konkursu -  do dn. 10.10.2017r.  

Eliminacje szkolne – I stopień –  14.11.2017r. godz. 9.00 -  9.45 w szkołach macierzystych 

Eliminacje powiatowe – II stopień – FINAŁ – 09.01.2018r. godz. 9.00–10.30  

w PODNiDM w Pabianicach 

Uroczyste podsumowanie Konkursu – 14.02.2018r. godz. 10.00 w PODNiDM w Pabianicach 

 

VIII. Zgłaszanie uczniów do konkursu 

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (w załączeniu) należy przesłać pocztą lub dostarczyć 

osobiście do dn. 10.10.2017r. na adres : 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach  

95-200 Pabianice, ul. Kazimierza 8. 

 

IX. Miejsce przeprowadzenia eliminacji konkursowych  

Eliminacje szkolne odbywają się na terenie macierzystych szkół uczestników konkursu. 

Eliminacje powiatowe odbywają się w PODNiDM w Pabianicach, ewentualnie - in. placówkach 

wyznaczonych przez Organizatora – informacje na  stronie: www.podn@podn-pabianice.pl 
 

X. Nagrody 

Komisja Konkursowa przyzna i wręczy wyróżnienia i nagrody dla laureatów. Wszyscy Laureaci 

i Finaliści Konkursu otrzymają dyplomy, potwierdzające udział w Konkursie, a ich opiekunowie - 

dyplomy z podziękowaniami podczas  uroczystości podsumowującej konkurs, na którą zostaną wysłane 

stosowne zaproszenia.  

Nagrody zostaną ufundowane przez  PODNiDM.  

 

http://www.podn-pabianice.pl/
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XI. Dokumentacja   

1. Szkolne Komisje Konkursowe przekazują dokumentację do Powiatowej Komisji Konkursowej 

w PODNiDM w Pabianicach. 

2. Dokumentację stanowią: protokoły z przebiegu poszczególnych stopni konkursowych oraz listy 

finalistów i laureatów konkursów z eliminacji szkolnych i powiatowych. 

3. Protokół z eliminacji szkolnych i powiatowych powinien zawierać:  

- nazwę konkursu,  

- skład Komisji Konkursowej,  

- liczbę wszystkich uczestników danego stopnia,  

- liczbę szkół, których uczniowie uczestniczyli w konkursie  

- ogólną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez uczestnika eliminacji oraz minimalną liczbę 

punktów, która nadaje uczestnikowi tytuł laureata (również w przeliczeniu procentowym),  

- listę finalistów i laureatów z następującymi danymi: imię i nazwisko uczestnika oraz data urodzenia, 

pełna nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, liczba punktów zdobytych przez uczestnika 

eliminacji (również w przeliczeniu procentowym),  

- podpisy przewodniczącego i członków komisji.  

 

 

 PRZEWODNICZĄCA  KONKURSU   -   Zofia Szmidt 

http://www.podn-pabianice.pl/

