
 

Regulamin V Konkursu Kreatywności  

KREATYWNOŚĆ RZĄDZI 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz oddziałów 

gimnazjalnych klas III z powiatu żnińskiego.  

Cele konkursu:  

- wykorzystanie wiadomości i umiejętności zdobywanych w szkole celem rozwiązania konkretnego problemu 

(korelacja międzyprzedmiotowa), 

- łączenie wiedzy technicznej i przyrodniczej (fizyka, geografia, chemia, matematyka, zajęcia techniczne, 

informatyka) i umiejętności  artystycznych (plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne) w pracy zespołu 

konkursowego, 

- pokazanie efektywnej pracy grupie grupy, 

- ukazanie pomysłowości, kreatywności grupy innym, 

- zdrowa rywalizacja, 

- zabawa w gronie rówieśników, 

- dzielenie się swoimi pomysłami. 

PTRONAT NAD KONKURSEM OBJĄŁ KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY. 

KONKURS WIDNIEJE NA LIŚCIE KONKURSÓW ZGŁOSZONYCH DO KURATORIUM OŚWIATY, 

CZEGO NASTĘPSTWEM JEST MOŻLIWOŚĆ ODPOWIEDNIEGO WPISU NA ŚWIADECTWIE. 

2. Konkurs jest dwuetapowy.  

  I etap: Jest to etap przygotowań.  

Uczniowie zbierają WSZELKIE informacje na temat roli i udziału MATEMATYKI na lekcjach 

chemii, fizyki, biologii, matematyki w szkole podstawowej/gimnazjum. 

Ten etap odbywa się w macierzystych szkołach z wykorzystaniem podręczników i innych źródeł 

wiedzy ( leksykony, czasopisma, wywiady, Internet).  

Zdobyta w tym etapie wiedza z pewnością przy da się w II etapie, w dniu konkursu. 

Uczestnicy przywożą skrót zgromadzonych o MATEMATYCE w innych przedmiotach informacji  

na kartce A4. Grupa może wypełnić obie strony formatu A4 informacjami, które uzna za ważne.  

 II etap: Grupy wykonują zadanie wg wskazówek i z przedmiotów dostarczonych               

przez organizatora w dniu konkursu. Co to będzie – dowiedzą się na miejscu. Grupa może 

wykorzystać TYLKO przedmioty dostarczone przez organizatora. Pomocna może się okazać 



przywieziona z sobą notatka na wspomnianej kartce A4, z pierwszego etapu konkursu. Czas           

na przygotowanie zadania to 60 minut. Po upływie czasu grupy spotykają się w wyznaczonym 

miejscu  i prezentują wyniki swojej pracy. Organizator nie ujawnia kryteriów punktacji do dnia 

konkursu, ponieważ odkryłoby to szczegóły głównego zadania konkursowego. 

Zwycięża drużyna, która zdobywa w sumie największą liczbę punktów po II etapie konkursu. 

3. Szkoła może zgłosić do udziału grupy 3 osobowe. Prosimy, by jedna szkoła wystawiła do udziału 

w konkursie max 3 drużyny.  

Każdy  opiekun  ma  obowiązek  uzyskać  od rodzica ucznia zgodę na udział w konkursie  

i przetwarzanie danych osobowych – zgody takie przywozi z sobą na konkurs (można 

wykorzystać załączone druki).  

4. W ramach jednego z etapów konkursu grupa przygotowuje się z treści, o których mowa w p.2 

tego Regulaminu. 

5. Zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej na załączonych formularzach należy kierować 

na adres: 

Zespół Szkół w Barcinie 

ul. Polna 1  

88-190 Barcin 

Tel/fax 52 383 23 92       agata_ch@interia.pl (mail n-la organizatora) 

Zgłoszenia do 27 kwietnia 2019 r.       

6. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół w Barcinie przy u. Polnej 1  13 maja 2019 roku, 

rozpoczęcie o godzinie 10:00.  

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu, około 30 minut po zakończeniu 

wszystkich konkurencji. 

8. Nagrody:  

Dyplomy oraz nagrody otrzymają wszyscy członkowie grup , którzy zajmą miejsca I-III. Pozostali 

uczestnicy otrzymają dyplomy.  

9. Koszty organizacyjne konkursu ponosi organizator (Zespół Szkół oraz sponsorzy) 

Koszty dojazdu uczestników i opiekunów ponosi ich macierzysta szkoła. 

10. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej szkoły:  

http://www.zsbarcin.pl 

 

 

Dyrektor                                  W imieniu organizatorów konkursu: 

Marzena Wolska                            Agata Wojciechowska 

 

 

 

W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.                 

(nauczyciel  - Agata Wojciechowska agata_ch@interia.pl tel. do szkoły 52 3832392). 

mailto:agata_ch@interia.pl

