
 
REGULAMIN KONKURSU 

o tytuł „Mistrza Nauk Przyrodniczych” 
pod Honorowym Patronatem  

Burmistrza Miasta Sanoka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. CELE KONKURSU: 
1) Umożliwienie uczniom realizacji ich uzdolnień i osiągania osobistych sukcesów. 
2) Wzbudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi, 
3) Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego 

działania uczniów. 
4) Motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności. 
5) Mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy. 
6) Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, dążenia do osiągania sukcesów. 
7) Poszerzanie wiedzy o własnym regionie, kraju, kontynentach, świecie. 
8) Doskonalenie umiejętności: 

 obserwacji i wyjaśniania przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych, 
 określania właściwości substancji spotykanych w życiu codziennym, 
 odczytywania informacji z różnych źródeł, analizowania i przetwarzania 

 



 
II. TEMATYKA KONKURSU I ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY: 

1) Zadania konkursowe obejmują wiedzę i umiejętności w zakresie chemii, biologii, 
geografii i fizyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej. 

2) Konkurs jest jednoetapowy i będzie polegał na wypełnieniu testu pisemnego, 
obejmującego zadania zamknięte i otwarte z ww. przedmiotów. 

 
III. UCZESTNICY KONKURSU: 

1) Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych – do 4 uczniów 
z każdej szkoły. 

2) Udział w konkursie jest dobrowolny. 
3) Dyrektorzy lub Nauczyciele zgłaszają szkoły do organizatora konkursu do dnia 

17 marca 2023r. (piątek) na adres mailowy: aneta.pelc@sp8sanok.pl 
 
 

IV. W ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ: 
1) Nazwę szkoły 
2) Imiona i Nazwiska uczniów 
3) Imię i Nazwisko opiekuna 
4) Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez 

dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie związanym z konkursem. 

5) Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie pisemnej zgody rodziców (prawnych 
opiekunów) uczniów na ich udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych 
osobowych do celów konkursu. 
 

V. PRZEBIEG KONKURSU: 
1) Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 18 kwietnia 2023r. (wtorek)       

o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku, ul. 
Sobieskiego 5. 

2) Czas pracy ucznia – 60 minut. 
3) Uczniowie zgłaszają się pod opieką nauczyciela danej szkoły. 
4) Każdy uczestnik przynosi ze sobą przybory do pisania oraz kalkulator prosty. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1) Tytuł „Mistrza Nauk Przyrodniczych” otrzyma uczeń, który zdobędzie najwyższą 

liczbę punktów. 
2) Dla laureatów konkursu (trzy pierwsze miejsca) przewidziano nagrody 

książkowe, dyplomy, a dla uczestników - dyplomy. 
3) Wyniki Konkursu podane zostaną niezwłocznie na stronie internetowej 

organizatora. 
4) Rozdanie nagród odbędzie się w terminie uzgodnionym z Patronem konkursu. 
5) Zgodnie z Zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 
2022/2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, miejsca 1 – 3 zostają uznane za wysokie i upoważniają do 
stosowanego wpisu na świadectwie. 

6) Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści regulaminu oraz 
formuły konkursu w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

 


