
Regulamin konkursu   ZRÓBMY SOBIE DOPAMINĘ 

 

Szanowni Państwo 

Zapraszamy do udziału w konkursie popularyzującym przedmioty przyrodnicze. Konkursową zabawę adresujemy do uczniów 

ostatniego lub przedostatniego roku nauki szkoły podstawowej. To część realizowanego w naszym liceum od kilku lat projektu 

”Mój mózg moim warsztatem pracy”, będącego działaniem interdyscyplinarnym. 

W szkolnej praktyce i w podejmowanych przez nas działaniach - dydaktycznych i wychowawczych - kładziemy coraz większy 

nacisk na trwałość motywacji, stymulowanie i higienę pracy ucznia. Pragniemy, by zdobywana przez młodzież wiedza była nie 

tylko przepustką do jak najlepszego startu w dorosłość, ale dawała również pełne satysfakcji życie - z właściwymi w nim 

wyborami: kierunku studiów, kariery zawodowej i rozwoju osobistego. 

 

I. Organizator konkursu: 

III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu 

 

II. Cele konkursu: 

1. Interdyscyplinarne łączenie sztuki i chemii. 

2. Popularyzacja wiedzy chemicznej, w tym wzoru chemicznego. 

3. Rozwijanie wiedzy o mózgu. 

4. Wywoływanie u uczniów kreatywności. 

5. Pobudzanie do działań projektowych. 

6. Prezentacja innowacji dydaktycznych. 

7. Zachęcanie do (samo)uczenia się. 

 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i uczniowie III LO. 

2. Uczestnik konkursu przedstawia w sposób użytkowy wzór dopaminy np. biżuteria, poduszka, koszulka, torba, 

znaczek, gra, itp. 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczniów. 

4. Prace zgłoszone na konkurs nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane. 

5. Tematem pracy jest wzór strukturalny dopaminy. 

6. Przesłane prace zostaną zaprezentowane Podczas IV konferencji „Mój mózg moim warsztatem pracy”. 

7. Prace należy czytelnie opisać wg podanego wzoru: 

-imię i nazwisko autora pracy oraz klasa 



- nazwa i adres szkoły 

- telefon kontaktowy lub e-mail  

- imię i nazwisko nauczyciela  / opiekuna  

8. Prace należy dostarczyć na adres 

III LO im. M. Kopernika 

ul .Kościuszki 10  

62-800 Kalisz 

z dopiskiem  Konkurs – DOPAMINA 

do dnia 20.10.2022r. 

 

IV . Kryteria oceniania i nagrody 

1. Organizator konkursu powołuje komisję konkursową. 

2. Komisja konkursowa wyłoni  3 zwycięskie prace w każdej z dwóch kategorii 

I kategoria – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej 

II kategoria – uczniowie III LO 

3. Komisja konkursowa oceni prace pod kątem następujących czynników w skali od 0-5:  

- zgodność z tematem 

-oryginalność 

-ogólne wrażenie estetyczne  

4. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. 

5. Decyzja komisji konkursu jest ostateczna i nieodwołalna. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu IV konferencji „Mój mózg moim warsztatem pracy”. 

 

 

 

 


