
    Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 

im. Adama Chętnika w Ostrołęce 

   

REGULAMIN KONKURSU  

„Woda” 

§1 

Zagadnienia ogólne 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas II i III z ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 

2. Regulamin sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z 

późn. zmianami) 

  

§2 

Cele konkursu 

1. Pogłębianie wiedzy z chemii i geografii za zakresu tematu: “Woda” 

2. Działania proekologicznie. 

3. Wspieranie młodzieży uzdolnionej. 

 §3 

Etapy konkursu 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Konkurs „Woda” przeprowadzony przez Komisję Konkursową odbędzie się 22.03. 

2022 roku w auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 4, ul. Traugutta 10 w Ostrołęce. 

3. Uczniowie będą rozwiązywali test w czasie 45 minut. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po sprawdzeniu prac przez Komisję Konkursową 

(przewidywany czas trwania konkursu i ogłoszenie wyników - 2 jednostki lekcyjne). 

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany formy odbywania się 

konkursu ze stacjonarnego w online jeśli będzie to koniczne i wynikało z aktualnych 

komunikatów Kuratorium oświaty. 

6. W przypadku zmiany organizacji formy wydarzenia konkurs będzie odbywał się za 

pośrednictwem portalu Testportal.pl , w domowym warunkach każdego z 

uczestników, a dla uwiarygodnienia samodzielnej pracy każdy z uczniów będzie 

musiał przesłać na adres eo@zsz4.ostroleka.edu.pl przynajmniej dwa zdjęcia przed 

komputerem z otwartą strona konkursu lub w podobnym stylu. 
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§4 

Zgłoszenia do konkursu 

1. Szkoły zgłaszają uczestników konkursu korzystając z formularza zgłoszeniowego w 

terminie do 18 marca 2022 roku u nauczycieli chemii lub geografii z ZSZ Nr 4 im. 

Adama Chętnika w Ostrołęce.  

 

§5 

Zakres wiedzy i umiejętności konkursowych 

1. Woda jako związek chemiczny; 

2. Rozwory wodne; 
3. Sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na ziemi; 

4. Źródła wody. 

§6 

Skład Komisji Konkursowej 

1. W  Komisji Konkursowej będą brać udział nauczyciele chemii i geografii z ZSZ Nr 4 

im. Adama Chętnika w Ostrołęce 

2. Cała Komisja Konkursowa ocenia prace i wybiera laureatów bezpośrednio po 

zakończeniu konkursu. 

§7 

Nagrody 

1. Laureaci konkursu „Woda” otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez 

organizatorów oraz sponsorów. 

2. Pozostali uczestnicy otrzymają oceny “bardzo dobry “ za udział w konkursie z chemii 

lub geografii. 

 §8 

Użycie wizerunku 

1. Zgłoszenie się do konkursu jest również zgodą na fotografowanie podczas konkursu i 

użycie wizerunku w artykułach informacyjnych o przebiegu tego konkursu.  

 Organizatorzy: 

Elżbieta Rogalska, Ewa Okowicka-Dyl, 

Barbara Zaborowska i Małgorzata Zalewska 

 


