REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „CHEMIA NA CO DZIEŃ”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Chemia na co dzień” i jest dalej nazywany „Konkursem”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle oraz
pozostałych uczniów ZSUiS zainteresowanych tematem.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku
przez ZSUiS w zakresie niezbędnym do organizacji i realizacji Konkursu.
4. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu jest Lidia Gicala.
II. CELE KONKURSU
1. Rozbudzanie zainteresowań uczniów przedmiotem i pogłębianie ich wiedzy chemicznej.
2. Rozwijanie świadomości dotyczącej wykorzystania chemii w życiu codziennym.
3. Poszerzanie wiedzy dotyczącej możliwości stosowania naturalnych, ekologicznych dodatków do żywności,
kosmetyków i środków czystości oraz pogłębianie świadomości konsumenckiej w tym zakresie.
4. Kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł.
5. Doskonalenie umiejętności prezentowania nabytej wiedzy i umiejętności.
III. ZAKRES KONKURSU I ZADANIA KONKURSOWE
1. Zagadnienia ujęte w konkursie uwzględniają treści i umiejętności określone w podstawach programowych
kształcenia ogólnego z chemii w zakresie podstawowym, a w szczególności:
− składniki żywności (składniki odżywcze i dodatki) i ich znaczenie,
− przemiany zachodzące w żywności (fermentacje, procesy psucia) i ich znaczenie,
− sposoby utrwalania żywności,
− emulgatory i środki powierzchniowo czynne,
− środki czystości i kosmetyki,
2. Konkurs obejmuje 2 etapy:
− test obejmujący wiadomości z w/w zagadnień,
− wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden z następujących tematów:
Temat 1: Charakterystyka wybranych, naturalnych dodatków do kosmetyków pielęgnacyjnych lub oczyszczających
Temat 2: Charakterystyka wybranych, naturalnych dodatków do żywności
W prezentacji należy ująć kilka (5, maksymalnie 7) wybranych dodatków naturalnych stosowanych podczas
otrzymywania kosmetyków lub żywności uwzględniając ich charakterystykę (budowa, właściwości, źródło
pochodzenia, sposób otrzymywania, funkcja, jaką pełnią w produkcie itp.) oraz praktyczne zastosowanie.
Prezentacja musi być podpisana (imię, nazwisko, klasa).
IV. KRYTERIA OCENIANIA PRZYJĘTE W KONKURSIE
1. Wynik końcowy osiągnięty przez uczestnika Konkursu to suma punktów zdobytych podczas testu oraz
przyznanych przez Komisję Konkursową za prezentację.
2. Maksymalna liczba punktów przyznanych za prezentację stanowi 75% maksymalnej liczby punktów
możliwych do uzyskania podczas testu.
3. Podczas oceny prezentacji Komisja będzie uwzględniać:
 zgodność pracy z tematem (0 – 25% maksymalnej liczby punktów za prezentację)
 wartość merytoryczną pracy (0 – 60% punktów)
 estetykę wykonania (0 – 15% punktów)
V. USTALENIA DODATKOWE
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele: p. Urszula Ochała, p. Sylwia Ptak i p. Lidia Gicala.
2. Ustalenia Komisji Konkursowej są ostateczne.
3. Prezentację konkursową należy złożyć na nośniku typu pendrive lub płyta CD-R organizatorowi lub w
sekretariacie szkoły (po rozstrzygnięciu Konkursu nośniki zostaną zwrócone uczestnikom).
4. Karta zgłoszenia, stanowiąca załącznik do Regulaminu, jest w Konkursie obowiązkowa i musi zawierać:
 dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, oraz klasę, do której uczęszcza uczestnik konkursu;
 zgodę uczestnika konkursu (lub prawnego opiekuna – w przypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni)
na przetwarzanie danych i publikację wizerunku oraz pracy konkursowej;
5. Kartę zgłoszenia należy złożyć organizatorowi razem z prezentacją. Prace bez prawidłowo wypełnionej karty
zgłoszenia, nie będą przyjmowane. Do udziału w teście będą dopuszczone tylko osoby, które oddały
prezentację i Kartę zgłoszenia.
6. Termin składania prezentacji i Kart zgłoszenia upływa 15.05.2019r. Prace dostarczone po terminie nie będą
brane pod uwagę (uczeń nie będzie dopuszczony do udziału w Konkursie).
7. Test zostanie rozegrany w terminie 16-24.05.2019r. (data zostanie ogłoszona po jej ustaleniu).
8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSUiS w Jaśle po jego rozstrzygnięciu.
9. W razie jakichkolwiek uwag i wątpliwości związanych z uczestnictwem w Konkursie, informacji udziela
organizator (Lidia Gicala).

