Regulamin konkursu
o Puchar Starosty Poddębickiego

I.

ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu o Puchar Starosty Poddębickiego jest Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Konopnickiej w Poddębicach
2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez dyrekcję LO im. Marii
Konopnickiej w Poddębicach, w której skład wchodzą nauczyciele przedmiotów bloku
matematyczno – przyrodniczego oraz humanistycznego.
3. Kontakt z koordynatorami konkursu/ przewodniczącymi Komisji Konkursowej:
a) część matematyczno – przyrodnicza: pan Jacek Bienias
b) część humanistyczna: pan Piotr Kowalczyk

II.

ADRESACI KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych powiatu
poddębickiego, którzy chcą zmierzyć się z rówieśnikami i sprawdzić swoje umiejętności
z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych lub humanistycznych.
2. Każda szkoła gimnazjalna powiatu poddębickiego może zgłosić zespół (5-osobowy) do
konkursu w części matematyczno – przyrodniczej i zespół (5-osobowy) do konkursu w
części humanistycznej. Każdy zespół musi mieć swojego opiekuna grupy spośród nauczycieli
uczących w danej szkole. Szkoły mogą zgłosić więcej niż jeden zespół, ale nie więcej drużyn
niż liczba oddziałów klasowych.
3. Przystępując do konkursu uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie swoich danych
osobowych i publikację ich wizerunku na stronie internetowej, profilu facebook czy kanale
YouTube Organizatora.
4. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest wyznaczenie przez dyrektora Szkolnego
Opiekuna Konkursu (zarówno części matematyczno – przyrodniczej jak i humanistycznej) oraz
przesłanie zgłoszenia szkoły (załącznik nr 1) do 23 lutego. Każda szkoła otrzyma
potwierdzenie przesłania zgłoszenia.

III.

ISTOTA I CEL
Celem konkursu jest:
1. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych oraz
humanistycznych
2. Motywowanie uczniów do uczenia się oraz mobilizowanie ich do systematycznej pracy
i poszukiwania rozwiązań
3. Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów
4. Budzenie zdrowej rywalizacji między uczniami
5. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.
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IV.

PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs składa się z trzech projektów w każdej części (matematyczno – przyrodnicza
i humanistyczna) do zrealizowania przez grupę konkursową w danej szkole. Za prawidłowy
przebieg realizacji zadania odpowiadają Szkolni Opiekunowie Konkursu. Zadania będą
przesyłane na adres e-mail Szkolnych Opiekunów Konkursu w danej szkole.
2. Na realizację każdego zadania grupa projektowa otrzymuje określony limit czasowy.
Zrealizowane zadanie przesyłają Szkolni Opiekunowie Konkursu na adres e-mail:
konkurs@lo-poddebice.pl
3. Pakiety będą zawierały zadania o charakterze projektu.
4. System punktacji zadań będzie dołączony do zadania.
5. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokonuje oceny poszczególnych
projektów. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna. Od decyzji nie przysługuje
odwołanie.
6. Każda szkoła otrzyma informację o liczbie uzyskanych punktów za zrealizowany projekt. Na
stronie Organizatora Konkursu (www.lo-poddebice.pl) będzie prowadzony punktowy
ranking szkół, aktualizowany po ocenie każdego pakietu zadań.

V.

HARMONOGRAM ZADAŃ
Pierwszy pakiet zadań – do 15 marca
Drugi pakiet zadań – do 15 kwietnia
Trzeci pakiet zadań – do 15 maja

V.

FINAŁ
1. Finał konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie maja w budynku LO
im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.
2. W tym dniu grupy projektowe przedstawią i omówią zrealizowane przez siebie jedno zadanie,
którego wyboru dokona Komisja Konkursowa Liceum.
3. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia jedną drużynę (przedstawicieli obu grup
projektowych w ilości pięciu osób) do udziału w finałowym pojedynku drużyn.
4. Szczegółowe zasady przebiegu rozgrywki finałowej zostaną przesłane do 15 kwietnia 2018r.

VI.

PATRONAT I NAGRODY
1. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Poddębickiego – pana Ryszarda
Ryttera
2. Najlepsza drużyna otrzymuje puchar Starosty Powiatu Poddębickiego oraz cenne nagrody
rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców LO Poddębice oraz innych sponsorów.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie,
natomiast Szkolni Koordynatorzy Konkursu podziękowania za współpracę przy realizacji
konkursu.
2

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i przystąpienie do niego jest równoznaczne z przyjęciem
w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
2. Za bezpieczeństwo gimnazjalistów podczas wręczenia nagród odpowiadają nauczyciele
opiekunowie z macierzystych szkół uczniów.
3. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora
4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy przybywają na rozstrzygnięcie konkursu na
koszt gimnazjum, które ich deleguje.
6. Uczestnicy muszą pisać długopisem. Nie wolno pisać ołówkiem ani używać korektora.
Nieczytelny zapis będzie rozstrzygany na niekorzyść grupy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmują Organizatorzy
Konkursu.
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