REGULAMIN
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Jan Szczepanik - polski Edison"
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Jana Szczepanika w Krośnie (ZSP1).
2. Konkurs zgłoszony do „Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych” na stronie Kuratorium Oświaty, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
3. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży osiągnięć Jana
Szczepanika - wybitnego uczonego związanego z naszym regionem
(Krosno, Przemyśl, Tarnów), na tle ówczesnych wydarzeń historycznych
Polski.
4. Zakres tematyczny obejmuje: biografię i wynalazki Jana Szczepanika
oraz tło historyczne i kulturalne Polski w latach 1873 – 1926 (szczególnie
Galicji).

9. Finał zostanie przeprowadzony w formie quizu w siedzibie ZSP1
w Krośnie, ul. Podkarpacka 16, 2 marca 2018 r. ( piątek ).
10. Trzej laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy
uczestnicy finału potwierdzenie udziału i upominki.
11. Sekretariat konkursu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie,
38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16, e-mail: szkola@zspg1.krosno.pl
telefon: 13 43 216 81.
Osoby odpowiedzialne:
Bogusława Kopczyk, Anna Zając.

Informacje o konkursie na stronie internetowej szkoły: www.zsp1.fc.pl

5. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów z terenu województwa
podkarpackiego.
6. Uczniowie lub nauczyciele - opiekunowie zainteresowani udziałem
w konkursie wysyłają do wtorku 20 lutego 2018 roku zgłoszenie drogą
elektroniczną na adres szkola@zspg1.krosno.pl (w temacie e-mail
koniecznie: „Wojewódzki konkurs o Szczepaniku”).
7. Do 23 lutego 2018 roku (piątek) zgłoszonym uczestnikom na adresy
internetowe zostaną przesłane loginy oraz hasła dostępu w celu
zapoznania się z obsługą platformy i rozwiązania przykładowego testu
na stronie internetowej szkoły www.zsp1.fc.pl/moodle, w kategorii
kursów: „Inne”.
8. Konkurs przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap w formie testu
on-line - Quiz udostępniony będzie 26 lutego 2018 roku, w poniedziałek,
w godzinach od 17.00 do 20.00 na stronie internetowej szkoły
www.zsp1.fc.pl/moodle, w kategorii kursów: „Inne”. Uczeń ma tylko
1 podejście, 10 minut
na rozwiązanie od momentu rozpoczęcia.
Do następnego etapu przejdzie 15 najlepszych uczestników – finaliści
zostaną poinformowani do 28 lutego 2018 r. (środa) drogą elektroniczną.
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Niektóre adresy przydatnych stron internetowych
o http://zsp1.fc.pl  O szkole  Nasze tradycje  Patron szkoły
o http://www.zso.tarnow.pl  W kolorach Sepii  Patron Szkoły
o http://www.elektronik.lodz.pl  O szkole  Nasz patron
o https://www.youtube.com  Galicyjski Geniusz (BM Producton)
o https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek (najważniejsze wydarzenia
historyczne )
o https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek (j.w.)

