
Regulamin Konkursu chemiczno-plastycznego 

„Chemia blisko nas” 

 
1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama 

Mickiewicza w Opolu. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu 

województwa opolskiego, w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 i klasy 7-8. 

3. Cele konkursu:  

 uświadamianie uczniom i pokazanie im, jakie szerokie zastosowanie i znaczenie 

w praktyce ma chemia, 

 rozbudzenie zainteresowań uczniów przedmiotami przyrodniczymi, 

w szczególności chemią , 

 rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia, 

 rozwijanie zainteresowań, zdolności, kompetencji chemicznych, poprzez 

zastosowanie metod aktywizujących z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

i zainteresowań uczniów, 

 rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności, 

 rozwijanie samodzielności uczniów oraz umiejętności organizacji pracy 

własnej, 

 kształtowanie umiejętności graficznej prezentacji pracy twórczej. 

 

4. Zakres wiedzy i umiejętności: 

Tematyka konkursu obejmuje i rozszerza nową postawę programową nauczania 

przedmiotów przyrodniczych, w tym chemii, w szkole podstawowej, a w szczególności 

zauważenie obecności chemii w otoczeniu. 

5. Organizacja konkursu: 

a) Uczniowie przygotowują lapbook w formacie A3 -rozłożony, czyli A4 po złożeniu  

ukazujący chemię w otaczającym nas świecie. 

b) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

oraz dostarczenie go wraz z lapbookiem  w terminie do dnia 28. kwietnia 2023r. 

c) Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są: 

 listownie na adres PSP nr 14 Opole, ul. Szymona Koszyka 21, 45-720 Opole 

(z dopiskiem „Chemia blisko nas”), 

 osobiście w sekretariacie szkoły PSP nr 14 w Opolu  

ul. Szymona Koszyka 21, 45-720 Opole. 

a)  Prace konkursowe przechowywane są do końca bieżącego roku szkolnego. 

6. Nagrody: 

 Zwycięzcą jest uczeń, który najlepiej spełni kryteria oceniania i otrzymuje dyplom oraz 

nagrodę rzeczową: 

Kryteria oceniania: 

-prawidłowe odniesienie do tematu,  



-pomysłowość wykonania lapbooka, 

-poprawność merytoryczna pracy, 

-estetyka wykonania  

7. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 1. czerwca 2023r. na  stronie internetowej 

szkoły www.sp14opole.pl  

 Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy potwierdzające udział w konkursie w formie 

elektronicznej. 

 

Dodatkowe pytania proszę kierować pod adres: 

buczek@sp14opole.pl, wolna@sp14opole.pl lub sekretariat@sp14opole.pl 
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