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Organizačné pokyny pre školské predmetové komisie BiO – stredné školy
Okresný úrad Nitra a krajská komisia Biologickej olympiády v Nitrianskom kraji vydávajú
organizačné pokyny pre školské komisie Biologickej olympiády (BiO) k realizácii 54. ročníka
BiO pre žiakov stredných škôl – kateg. A, B.
Predseda školskej predmetovej komisie BiO zabezpečí:
Uskutočnenie školského kola do 14. februára 2020
Zaslanie vyhodnotenia školského kola BiO kateg. A, B s výsledkovou listinou najneskôr
do 25.2.2020 predsedovi krajskej komisie BiO e-mailom na: rkuna@ukf.sk.
Vyhodnotenie zaslané po termíne nebude akceptované.
Krajské kolo BiO sa uskutoční v nasledovných termínoch:
kateg. A: 11. marca 2020
kateg. B: 12. marca 2020
Miesto konania: Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Krajská komisia predloží okresnému úradu, odboru školstva zoznam pozvaných žiakov
v jednotlivých kategóriách do krajského kola na základe výsledkov školského kola
do 28.2.2020. Do tohto termínu je nutné, aby súťažiaci doručili predsedovi KK originál
prihlášky na jednotlivé kolá v podobe tlačiva dostupného na webovom sídle IUVENTY na:
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/Tlaciva.alej
Pre súťažiacich bilingválneho 5-ročného štúdia je zaradenie do kategórií nasledovné:
kat. A – žiaci 4. a 5. ročníka a kat. B – žiaci 1., 2. a 3. ročníka.
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Do projektovej časti BiO môžu žiaci prihlasovať dva typy prác:
1. Projekt s posterom
2. Samostatná písomná práca
Pre kategóriu A a B je povinný abstrakt, správa k projektu s posterom nie je predpísaná. Do
krajského kola je povinné najneskôr 10 dní vopred poslať elektronickú verziu abstraktu
predsedovi KK BiO na: rkuna@ukf.sk.
V prípade mimoriadneho záujmu môžu v kategórii A súťažiť aj nadaní študenti zaradení
podľa vyššie uvedených kritérií do kategórie B. Žiadny študent nemôže súťažiť v nižšej
kategórii ako vo vyššie uvedených kritériách. V jednom školskom roku môže študent súťažiť
iba v jednej kategórii v obidvoch častiach. Pokyny k organizácii BIO nájdu vyučujúci na
webovom sídle IUVENTY:
http://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/pokyny/babpok13.pdf

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba,v.r.
vedúci odboru
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