
Z WODĄ NA TY POPRZEZ EKSPERYMENT

Wewnątrzszkolny konkurs przyrodniczy Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach

ORGANIZATORZY:
Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach.

CELE KONKURSU:
1. Promowanie aktywnej postawy nastawionej na zdobywanie wiedzy poprzez działanie.
2. Rozwijanie wyobraźni uczniów i ich kreatywnego podejścia do realizowanych zadań.
3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedmiotów przyrodniczych.
4. Popularyzacja eksperymentu jako głównego narzędzia badawczego w dziedzinie nauk przyrodniczych.
5. Rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez zastosowanie narzędzi komputerowych do rejestracji, opisu i 
udostępnienia opracowanych zadań.
6. Uczulanie uczniów na znaczenie wody w przyrodzie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII.
2. Każdy uczestnik wysyła jedną, przez siebie wykonaną pracę konkursową. 
4. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane na innych konkursach.
5. Opiekę nad uczestnikiem konkursu obejmuje rodzic/opiekun prawny dziecka lub nauczyciel.
6. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu
warunków niniejszego regulaminu.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie
i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażoną zgodą rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
na nieodpłatną publikację złożonych prac konkursowych.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji konkursu oraz publikacji 
wyróżnionych prac na stronie szkoły.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH:
1. Praca polega na wykonaniu filmu przedstawiającego własnoręcznie wykonane doświadczenie 
obrazujące jakieś prawo biologii, chemii lub fizyki związane z wodą. Doświadczenie powinno być 
zaopatrzone w odpowiedni komentarz oraz podsumowanie zawierające wnioski z doświadczenia.
2. Film może być nagrany w dowolnym formacie dostępnym na urządzeniu nagrywającym.
3. Film może być „surowy” lub po montażu z użyciem wideoedytora. Jeżeli film będzie poddany obróbce, to 
powinien zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę oraz datę. Jeżeli film będzie zawierał jakieś 
elementy dodatkowe nie będące wytworem autora, to należy podać ich źródło.
4. Film należy przesłać na adres wojtek.szalanski@gmail.com lub zapisać na pamięci zewnętrznej (np. karta 
flash, płyta CD, pendrive) i dostarczyć do szkoły razem z kartką zawierającą imię, nazwisko i klasę 
wykonawcy.
5. Termin przekazania prac – do 07 maja 2021 r.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:
1. Prace uczestników będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
2. Komisja konkursowa ocenia prace i ustala listę laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie.
3. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
• zgodności z tematem konkursu,
• poprawności merytorycznej,
• inwencji, pomysłowości oraz bogactwa zastosowanych środków.
4. Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają dodatkowe oceny 5 lub 6 z przedmiotu zgodnego z przedstawioną
    tematyką filmu.
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