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REGULAMIN  

Powiatowego Konkursu Biologiczno-Chemiczny 

dla szkół gimnazjalnych 

 „Organizm człowieka – chemiczne laboratorium i biologiczna fabryka”  

31 stycznia 2017 r. godz. 10.00-13.00 
 
 

I. ORGANIZATORZY: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury przy współpracy z nauczycielami II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy 

p. Jolanta Kwaśniewska 

p. Dorota Bogaczyńska-Janik 

p. Aneta Krzyżewska-Nowosad 

 

II. ADRESAT KONKURSU: 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych powiatu oleśnickiego. 

 

III. Cele konkursu: 

1. Motywowanie uczniów do rozwijania uzdolnień, poszerzania wiedzy i doskonalenia 

umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych. 

2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego i analitycznego myślenia. 

3. Integrowanie wiadomości i umiejętności z zakresu biologii i chemii do rozwiązywania  

zadań problemowych. 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Szkoły we własnym zakresie typują uczniów do udziału w konkursie powiatowym. 

2. Szkoła może zgłosić maksymalne dwie drużyny, w skład której wchodzi dwóch 

uczniów. 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 14 stycznia 2017 r. Zgłoszenia 

przyjmowane są wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej, którą należy przesłać 

na adres pceik@pceik.pl 

4. Konkurs składa się z dwóch części: 

 część pierwsza: test z biologii i chemii rozwiązywany drużynowo, 

 część druga: praktyczne zadania w formie laboratoryjnej. 

V. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 8 czerwca 2017 r. 

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 
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2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone  

z udziału w wyżej wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin 

powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa 

metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  

nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

VII. W załączniku:  
Zakres materiału z biologii i chemii na bazie podstawy programowej dla klas III etapu 

edukacyjnego. 
 

 

 


