REGULAMIN KONKURSU WIEDZY
O ŻYCIU I PRACY MIKOŁAJA KOPERNIKA
1. Cele konkursu:
rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia informacji
za pomocą warsztatu informacyjno - bibliograficznego;
kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów z życia wybitnego uczonego;
rozbudzanie zainteresowania astronomią i odkryciami w tej dziedzinie wiedzy;
kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
historycznego oraz tradycji narodowych.

2. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI;
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców
i przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana
przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

3. Wymagania konkursowe:
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykazać się jak najszerszą wiedzą na temat
życia i osiągnięć w różnych dziedzinach nauki wielkiego polskiego astronoma –
Mikołaja Kopernika oraz znajomością faktów z zakresu astronomii.

4. Przebieg konkursu:
Każda szkoła pragnąca wziąć udział w konkursie przesyła zgłoszenie do 17 kwietnia
2015r. na adres konkurssp1kopernik@wp.pl.
Do szkół, które zadeklarują swój udział w konkursie, do 22 kwietnia pocztą
elektroniczną wysłany zostanie ułożony przez organizatora test.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu w macierzystej szkole proszone
są o powielenie testu w odpowiedniej ilości i przeprowadzenie konkursu 24 kwietnia.
Uczestnicy konkursu rozwiązują test w ciągu 45 minut.
W każdej szkole może przystąpić do konkursu maksymalnie 10 uczestników.
Wypełnione, ale niesprawdzone testy prosimy przesłać do organizatorów 24 kwietnia
(liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr1; ul. Kopernika 9; 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.
z dopiskiem KONKURS WIEDZY O MIKOŁAJU KOPERNIKU
Testy zostaną sprawdzone i ocenione przez jury powołane przez organizatorów
w Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim.
Laureatami zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów.
Wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się 23 maja 2015r.
podczas jubileuszowych obchodów 100 – lecia istnienia naszej Szkoły.

5. Kryteria oceniania
Jury oceniać będzie:
znajomość biografii i osiągnięć Mikołaja Kopernika;
wiedzę z zakresu astronomii.
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z konkursem prosimy kierować mailowo
konkurssp1kopernik@wp.pl lub telefonicznie 25-758-21-22 do organizatorek:
Małgorzaty Nowickiej, Małgorzaty Szczęsnej, Agnieszki Wodzińskiej, Bożeny Polkowskiej.

