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I. Podstawa prawna konkursu: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59;  art.51 ust. 1  pkt 

7; art.132) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 6;  art. 15 pkt. 84, art. 299) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 13, poz. 125, z późn. zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z późn. zm.) 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356),   

 Administratorem danych osobowych uczestników konkursu  na poszczególnych etapach 

konkursów są przewodniczący poszczególnych komisji konkursowych oraz  dyrektorzy szkół (lub 

osoby przez nich wyznaczone), w których odbywają się konkursy. Dane osobowe są przetwarzane 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych zawiera następujące 

dane: imię nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, dane wrażliwe takie jak stan zdrowia, jeśli 

wymaga konieczności dostosowania warunków pracy uczestnika. 

 II.  Organizatorzy i patroni konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Trzebnicach we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach. 

2. Współorganizator konkursu - Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno- 

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 

3.  Patronat honorowy sprawują: Starosta Polkowicki, Burmistrz Miasta i Gminy 

Chocianów 

III.  Cele konkursu: 
 

1. Pogłębianie i popularyzacja wiedzy matematyczno-przyrodniczej. 

2. Ujawnienie talentów z zakresu matematyki, przyrody, biologii i geografii. 

3. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy  

z przedmiotów ścisłych.  

4. Stwarzanie uczniom okazji do sprawdzania własnego poziomu wiedzy i umiejętności 

matematyczno-przyrodniczych poza macierzystą szkołą. 

5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym i promowanie szkół oraz uczniów 

szczególnie uzdolnionych. 

6. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki na kolejnych 

etapach kształcenia. 
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7. Rozwijanie zainteresowań uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia  

oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. 

IV.  Zakres: 

1. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej kształcenia  ogólnego z: matematyki, przyrody, biologii, geografii w 

szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, 

z późn. zm.), i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 

r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 

356),   

VI. Etapy konkursu: 

      1. I i II etap – przeprowadzają szkoły podstawowe z powiatu dla uczniów klas IV – 

VII,(wg. własnych ustaleń co do wyłonienia uczestników konkursu) 

      2. III etap – eliminacje międzyszkolne powiatowe. 

V.  Uczestnicy i zasięg konkursu: 
 

1. Międzyszkolny – obejmuje uczniów szkół powiatu polkowickiego. 

2. Do konkursu może przystąpić trzech uczniów z klas IV – VII i od roku szkolnego 

2018/2019 uczniowie klasy VIII ze szkoły podstawowej  (jeżeli uczeń zakwalifikował 

się na etapie szkolnego konkursu). 

3. Uczestników konkursu zgłaszają szkoły tylko z terenu powiatu polkowickiego. 

4. Uczestnictwo ucznia w konkursie jest dobrowolne.  

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

przez ucznia, jego rodziców/opiekunów prawnych oraz przez szkołę. 

6. Laureaci tego konkursu powiatowego nie są zwolnieni z egzaminów przedmiotowych 

kończących naukę w ośmioklasowej szkole podstawowej. 

VI.   Termin i miejsce konkursu: 

1. Konkurs odbędzie się 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej 

im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach (w sali gimnastycznej). Czas 

trwania ok. 3,5 godz. 

VII.   Warunek uczestnictwa: 

1. Przesłanie pisemnego zgłoszenia (karta zgłoszenia) w terminie do  20 maja 2018 r. na 

adres szkoły:  Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta 

 w  Trzebnicach, adres szkoły:  https://sptrzebnice.edupage.org/ 

Trzebnice 113 a 

59-140 Chocianów  

Tel./fax: 76 8174 106 

e-mail: trzebnicesp@wp.pl     

mailto:trzebnicesp@wp.pl
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VIII.   Do zadań organizatora konkursu należy: 

1. Przygotowanie organizacyjne  i merytoryczne konkursu. W tym stanowisk, sprawnego 

sprzętu itp. niezbędnego do przeprowadzenia tego typu konkursu wiedzy. 

2. Dostarczenie komisjom konkursowym etapu szkolnego niniejszego regulaminu wraz  

z załącznikami.  

3. Zamieszczenie wyników etapu powiatowego oraz listy laureatów i  finalistów  na 

stronie internetowej szkoły - https://sptrzebnice.edupage.org 

4. Przygotowanie protokołu  podsumowania konkursu „Jeden z dziesięciu” dla szkół 

podstawowych i przesłanie do Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego  

w Polkowicach. 

5. Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu.  

6. Wystawienie zaświadczenia zwycięzcy - laureatowi konkursu.  

7. Prowadzenie rejestru laureatów konkursu. 

IX.   Organizator zapewnia: 

8. Nagrody książkowe dla zwycięzców indywidualnych  ufundowane przez sponsorów, 

(w tym roku przez Nadleśnictwo Chocianów). 

9. Nagrody książkowe lub rzeczowe dla laureatów konkursu ufundowane przez 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach. 

10. Dyplomy dla zwycięzców i wszystkich uczestników za udział w konkursie zapewnia 

organizator.  

11. Poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu i opiekunów, również zapewnia 

organizator. 

X.  Przebieg konkursu:  

SPRAWY OGÓLNE 

 udział szkoły  w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczniów,  

 nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa,  

w skład której wejdzie trzech losowo wybranych nauczycieli ze szkół biorących udział 

w konkursie, 

 organizatorzy konkursu zapewniają nagrody ufundowane przez Powiatowy Ośrodek 

Doradztwa Metodycznego w Polkowicach i Nadleśnictwa Chocianów, 

 laureaci otrzymują dyplomy i nagrody książkowe, a nauczyciele prowadzący- listy 

gratulacyjne podczas uroczystej Gali Laureatów konkursów powiatowych. 

 

SPRAWY SZCZEGÓŁOWE 

 konkurs będzie przebiegał w trzech etapach, 

 stanowiska zajmowane przez uczniów rozdzielane będą drogą losowania, 

 każdy zawodnik zaczyna grę z 3 szansami, które są oznaczone przez 3 żetony na 

stanowisku gracza, 
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 prowadzący zadaje pytania, na które należy odpowiedzieć w ciągu 5 sekund, liczy się 

pierwsza odpowiedź, 

 błędna  odpowiedź lub jej brak powoduje utratę jednej  z szans.      

ETAP PIERWSZY 

 prowadzący zadaje kolejno pytania uczniom w dwóch kolejkach, 

 po stracie 2 szans zawodnik odpada z gry, 

 ETAP DRUGI 

 do etapu II przechodzą ci uczniowie, którzy zachowali 3 lub 2 szanse, 

 przed rozpoczęciem II etapu konkursu wszyscy zawodnicy stoją, 

 zadawanie pytań  prowadzący rozpoczyna od zawodnika na stanowisku nr 1, 

 jeżeli udzieli on poprawnej odpowiedzi, wyznacza on kolejnego pytanego, 

 jeżeli zawodnik z nr 1 nie udzieli dobrej odpowiedzi, prowadzący pyta zawodnika                      

na kolejnym stanowisku, aż do skutku, 

 jeżeli wskazany zawodnik odpowie błędnie, traci szansę, a dotychczasowy 

wyznaczający wskazuje dalej, 

 jeżeli zawodnik odpowie poprawnie, przejmuje prawo do wyznaczania, 

 każdy zawodnik, który udzieli odpowiedzi (dobrej lub złej, albo nie udzielił żadnej) 

siada na swoje miejsce, w danej kolejce pytań, 

 wyznaczać do odpowiedzi można uczestników, którzy jeszcze stoją, chodzi o to , aby 

każdy był pytany mniej więcej równą ilość razy i mógł wykazać się wiedzą, 

 w ten sposób gra się tak długo, aż pozostanie w grze siedmiu zawodników, podczas 

gdy pozostali utracili swoje szanse. 

 

     ETAP TRZECI 

 zachowane szanse to punkty, które zapisuje się na konto finalistów, po 10 za każdą 

zachowaną szansę, przed rozpoczęciem III etapu, 

 w etapie III liczba zadanych pytań jest ograniczona do 70, 

 każdy zawodnik dostaje 3 nowe szanse,  które są oznaczone przez 3 baloniki, na 

stanowisku gracza, 

 przed rozpoczęciem III etapu konkursu wszyscy zawodnicy stoją, 

 za każdą dobrą odpowiedź zawodnik otrzymuje 10 punktów,  

 punkty zapisywane są na tablicy lub wyświetlane na ekranie za pomocą komputera i 

rzutnika, 

 do pierwszych pytań zawodnicy mogą się zgłaszać (jeśli nikt się nie zgłosi do 

odpowiedzi, to nikt nie traci szansy), do momentu, gdy jeden z uczniów udzieli trzech 

poprawnych odpowiedzi i zdobędzie 30 punktów, 

 uczeń wtedy wyznacza kolejnego pytanego,  

 każdy zawodnik, który udzieli odpowiedzi (dobrej lub złej) siada na swoje miejsce w 

danej kolejce pytań, 

 wyznaczać do odpowiedzi można uczestników, którzy jeszcze stoją, chodzi o to , aby 

każdy był pytany mniej więcej równą ilość razy i w ten sposób mógł wykazać się 

wiedzą, 
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 pytania zadawane są tak długo, aż sześciu zawodników utraci wszystkie swoje szanse 

lub skończą się pytania, 

 jeżeli w grze zostaje jeden gracz, pyta się go tak długo, aż straci ostatnią szansę lub 

skończą się pytania, 

 jeżeli skończą się pytania, każdemu zawodnikowi, który jest jeszcze w grze, za każdą 

zachowaną szansę dolicza się 10 punktów, 

  zwycięzcą zostaje zawodnik, który zachowa co najmniej jedną szansę, podczas gdy 

inni je już utracili lub jeżeli zostanie dwóch lub więcej uczestników, a skończą się 

pytania, każdemu z nich za każdą zachowaną szansę dolicza się 10 punktów i 

wygrywa ten kto zgromadził największą ilość punktów, 

 w przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów zostanie rozegrana dogrywka. 

Zadawane będą uczestnikom kolejno pytania, do pierwszej błędnej lub nieudzielonej 

odpowiedzi,  aby wyłonić zdobywców poszczególnych miejsc.  

XI.  Komisja: 

1. W skład Komisji konkursowej wchodzą losowo wybrani nauczyciele przedmiotów  

ze szkół terenu powiatu z wykluczeniem organizatora. 

2. Poprawność odpowiedzi stwierdza prowadzący – zadający pytania, które są 

przygotowane na karteczkach na wzór telewizyjnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. 

3. W sytuacjach wątpliwych odpowiedzi, prowadzący zabiega opinii Komisji 

konkursowej. 

XII.  Załączniki do regulaminu: 

 Załącznik nr 1 -  oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, 

 Załącznik nr 2 - zgłoszenie uczestników konkursu  
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Załącznik nr 1 

                                                                                        ............................................
       miejscowość, data 

………………………………….. 
imiona i nazwiska rodziców 

(prawnych opiekunów) 

............................................ 

............................................ 

adres rodziców (prawnych opiekunów) 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na udział 
syna/córki*...................................................................................................................... 

    (imię/imiona i nazwisko dziecka) 

 

urodzonego/urodzonej dnia. ....................................... w.......................................... 
                                                 (data urodzenia)     (miejsce urodzenia) 

 

ucznia/uczennicy……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
(dokładana nazwa i adres szkoły) 

 

w Powiatowym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym pn. ”Jeden z dziesięciu”. 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych syna/córki* na 
potrzeby Konkursu. 

 

................................................................................... 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 922). 
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Załącznik nr 2 

 
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW 

POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO- PRZYRODNICZEGO „ 
JEDEN Z DZIESIĘCIU” 

 
 
Szkoła: 
 
 

(pieczęć adresowa szkoły) 

 

Zgłasza: 

L.p. Imię i nazwisko klasa Nauczyciel prowadzący 

 

 

   

  

 

  

  

 

  

 

 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

Szkolny Koordynator Konkursu 

(telefon i e-mail kontaktowy) 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis 

Dyrektora Szkoły 

 

 

 

 
 
 


