
Regulamin szkolnego „ADWENTOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO dla uczniów klas 

pierwszych” 

Niniejszy regulamin stanowi dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 

konkursie „Adwentowy Konkurs Chemiczny dla uczniów klas pierwszych” organizowanego 

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra. H. Sucharskiego w 

Bolesławcu 

1. Organizator: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra. H. Sucharskiego w Bolesławcu. 

2. Kryteria uczestnictwa: 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas pierwszych ZSOiZ im. mjra. H. 

Sucharskiego w Bolesławcu 

3. Cele: 

Konkurs organizowany jest w celu: 

• popularyzacji wiedzy chemicznej, 

• wdrażania uczniów do samokształcenia, 

• wyrabiania umiejętności twórczego myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań 

problemowych. 

• kształtowania umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w dostępnych 

źródłach. 

• integracji młodzieży i motywowania do współzawodnictwa. 

4. Czas i miejsce trwania: 

Zadania konkursowe będą ogłaszane w dni szkolne od 2. do 17. grudnia 2019, termin oddania 

ostatniego zadania konkursowego upływa 18. grudnia 2019. 

5. Przebieg: 

W dniach szkolnych pomiędzy 2. a 17. grudnia na korytarzu przy sali 72 wywieszane będą 

zadania konkursowe. Termin  i sposób oddania rozwiązania zadania konkursowego 

każdorazowo zostanie określony w treści zadania.  

6. Kryteria Oceny: 

• Każde zadanie punktowane jest osobno. 

• Za rozwiązanie zadania można otrzymać od 0 do 2 punktów. 

 

7. Zwycięzca konkursu: 

Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów.  

8. Nagrody: 

Zwycięzca konkursu otrzyma cząstkową ocenę celującą z chemii z wagą 50.  

Za zajęcie II miejsca: ocena cząstkowa 6 z chemii z wagą 30 

Za zajęcia III miejsca ocena cząstkowa z chemii 6 z wagą 20. 

Pozostali uczestnicy, którzy uzyskają minimum 6 punktów otrzymają ocenę cząstkową z 

chemii 5 z wagą 10. 

9. Informacje dodatkowe: 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie Konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są 

przedmiotem konkursu, celem organizacji Konkursu. 

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu udostępnionego przez 

Organizatora. 

 

Koordynatorem Konkursu jest Magdalena Białobrzeska,  

e-mail: mbialobrzeska.zsoiz@gmail.com 

lub kontakt przez dziennik elektroniczny. 


