REGULAMIN na rok szk. 2016/2017
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na prezentację
multimedialną pod nazwą "Polska w Unii Europejskiej" przeprowadzony w gimnazjach na
terenie powiatu zawierciańskiego zwany dalej Konkursem.
§2
Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje:

Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego Pan Jarosław Kleszczewski
§3
Organizatorem konkursu jest jest:
Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach
przy pomocy Rady Powiatu Zawierciańskiego w Zawierciu
oraz Przychodni Lekarskiej Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej w Szczekocinach
§4
Za organizację konkursu odpowiada grupa w składzie:
•
•
•
•
•
•

Zbigniew Hermanowicz – przewodniczący – nauczyciel informatyki,
Iwona Lisowska – nauczyciel, j. polskiego i WOS,
Jerzy Piaszczyk – instruktor MGOKiS w Szczekocinach,
Katarzyna Witas-Pałka – biblioteka szkolna,
Dorota Zachacz – pedagog szkolny,
Agata Piaszczyk – pielęgniarka koordynująca.

II. CEL KONKURSU
§5
Głównym celem Konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych oraz:
1. Upowszechnianie wiedzy o:
o Unii Europejskiej w szkole,
o Znaczeniu przystąpienia Polski do Unii,
o Osiągnięciach Polski w związku z przystąpieniem do Unii.
2. Kształcenie w uczniach umiejętności:
o publicznego prezentowania swoich zainteresowań w przystępny i ciekawy
sposób, zrozumiały dla innych,
o elektronicznego opracowywania slajdów, które mogą zilustrować omawiane
przez ucznia zagadnienia.

3. Promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu.
4. Promowanie uczniów najzdolniejszych o najwyższym poziomie wiedzy i umiejętności
informatycznych w powiecie.

III. UCZESTNICY
§6
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z powiatu zawierciańskiego.
§7
Uczniowie pracują indywidualnie, każda szkoła może zgłosić 3 uczestników oraz
w przypadku dużego zainteresowania konkursem w szkole, komisja szkolna może zgłosić
dodatkowo 2 uczestników rezerwowych.
IV. WARUNKI KONKURSU
§8
1. Zgłoszenia ucznia do konkursu dokonuje nauczyciel - opiekun poprzez dostarczenie
osobiście lub pocztą elektroniczną lub pocztą wypełnionego formularza (KARTA
ZGŁOSZENIA) załączonego do regulaminu do dnia 27 maja 2017 r. pod adres:
Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach, ul. Senatorska 22,
42 - 445 Szczekociny, tel./fax. 034 3557230 lub e-mail: konkurs@gimszczekociny.pl
2. Przekazanie protokołów wraz z pracami uczniów z etapu szkolnego na powyższe
adresy musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2017 godz. 2400.
§9
Wszelkie zgłoszenia oraz nadesłanie protokołów i prac po dniu 1 czerwca 2017r. nie będą
rozpatrywane.
§ 10
Uczestnik Konkursu oraz opiekun składając podpis na formularzu zgłoszenia:
1. Wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora materiałów konkursowych;
2. Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko,
wiek uczestnika oraz imię i nazwisko nauczyciela, przedmiot nauczania;
3. Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych identyfikujących szkołę w
której uczy się uczestnik konkursu: nazwa szkoły, ulica, numer budynku,
miejscowość, kod pocztowy, telefon;

§ 11
Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów i prezentacji.
V. HARMONOGRAM - przebieg konkursu
§ 12
Konkurs jest trzyetapowy:
I etap - szkolny - do 26 maja 2017 w szkołach;
II etap - półfinał – do 10 czerwca 2017r. w siedzibie Organizatora;
III etap - finał powiatowy – do 10 czerwca 2017r. w siedzibie Organizatora.
Termin półfinału i finału będzie ogłoszony na stronie Organizatora do dnia 31 maja 2017.
§ 13
Harmonogram:
•
•
•
•
•
•
•
•

do 30 kwietnia 2017r. - ogłoszenie konkursu na stronie internetowej Organizatora
i wysłanie informacji do szkół,
do 26 maja 2017r. - rozstrzygnięcie etapu szkolnego,
do 31 maja 2017r. – podanie na stronie internetowej Organizatora terminu półfinału
i finału,
do 31 maja 2017r. - informacja na stronie internetowej Organizatora o zakresie
materiału obowiązującego na teście z wiedzy o Unii Europejskiej,
do 02 czerwca 2017r. - przekazanie do Organizatora protokołów z etapu szkolnego
wraz z pracami uczestników zakwalifikowanych do półfinału,
do 5 czerwca 2017r. - przekazanie do szkół informacji o półfinalistach
zakwalifikowanych do II etapu,
do 10 czerwca 2017r. - wyłonienie finalistów przy pomocy przeprowadzonego testu
z wiedzy z zakresu tematyki konkursu.
do 10 czerwca 2017r. - wyłonienie laureatów - osób, które najlepiej przedstawi±
prezentację stworzoną przez siebie w I etapie konkursu.

VI. PRACE KONKURSOWE I ICH OCENA
§ 14
Uczeń dokonuje wyboru dowolnego tematu, który dotyczy:
1. 60 rocznica traktatów rzymskich a przyszłość Zjednoczonej Europy,
2. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
3. Polityka wschodnia – wyboista droga do Unii Europejskiej.

§ 15
1. W I etapie (szkolnym) prezentacje będą oceniane wg kryteriów podanych w Tabeli
nr 1.
2. I etap (szkolny) ma wyłonić 3 reprezentantów szkoły.
3. W gestii komisji szkolnych pozostawia się decyzję dodatkowej rekrutacji dwóch
uczestników jako rezerwowych reprezentantów szkoły, fakt ten należy odnotować w
protokole oraz zaznaczyć na karcie nr 1 danego uczestnika.
4. Prace konkursowe reprezentantów szkół należy wysłać na adres organizatora w ciągu
3 dni od daty zakończenia I etapu szkolnego. Do prac należy dołączyć kopię protokołu
wraz z kopią karty nr 1 każdego uczestnika.

§ 16
1. O dopuszczeniu uczestników rezerwowych do II etapu decyduje Organizator.
§ 17
1. II etap konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora.
2. W II etapie konkursu odbędzie się sprawdzian (test) pisemny z zakresu materiału
podanego w terminie do 31 maja 2017r.
3. II etap wyłoni 12 finalistów, którzy będą uczestnikami finałowego III etapu.
4. Taka sama ilość punktów uzyskana w teście oznacza takie samo miejsce zajęte na tym
etapie.
5. Uczestnicy zakwalifikowani do finału otrzymują przeliczone punkty wg Tabeli nr 2.
§ 18
1. III etap konkursu (finał) odbywać się będzie w Gimnazjum im. Ks. Tadeusza
Jarmundowicza w Szczekocinach.
2. Przysłane prace będą ocenione przez Komisję Organizatora pod względem jakości
wykonania prezentacji oraz zawartości merytorycznej (wg kryteriów podanych
w Tabeli nr 3. – punkty KO)
3. Podczas finału oceniane będą wystąpienia uczestników (z wykorzystaniem własnych
prezentacji dostarczonych do Organizatora po etapie szkolnym w terminie do
02.06.2017r.).
4. Wystąpienia uczestników finału (wg kryteriów podanych w Tabeli nr 3.) oceniać
będzie Jury powołane spośród grupy organizatorów (nazwiska podane w § 4 – 3
osoby) oraz wszystkich przybyłych nauczycieli – opiekunów.
5. Przed podliczeniem (zsumowaniem) wyników wg. pkt. 4 poszczególnych prezentacji,
odrzucone zostaną skrajne oceny sumaryczne.
6. Wyniki wg pkt. 3 zostaną zsumowane z wynikami wg pkt. 4 i będą stanowiły o
kolejności wyników konkursu.
7. Decyzja Jury jest ostateczna.

VII. NAGRODY
§ 19
1. Komisje szkolne mogą przyznać nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców etapów
szkolnych.
2. Nagrody i wyróżnienia na etapie szkolnym zapewniają Komisje szkolne we własnym
zakresie.
§ 20
1. Uczestnicy konkursu finałowego i ich opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Uczestnicy konkursu finałowego otrzymują drobne nagrody ufundowane przez
sponsorów Konkursu.
§ 21
1. W wyniku postępowania konkursowego przyznawane są nagrody za najlepsze
prezentacje komputerowe.
2. Za zdobycie I miejsca przewiduje się Nagrodę Główną ufundowaną przez Pana
Przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego Jarosława Kleszczewskiego.
Nagrodę Główną uczeń może zdobyć tylko jeden raz.
3. W przypadku gdy uczeń zdobędzie pierwsze miejsce po raz kolejny, Nagroda Główna
przypadnie kolejnemu uczniowi spośród laureatów Konkursu.
4. Za zdobycie I, II i III miejsca przewiduje się nagrody rzeczowe.
5. Ostateczna lista zwycięzców konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości
w lokalnej prasie i na stronie internetowej Organizatora.
VIII. KRYTERIA
Tabela nr 1
Kryteria stosowane przy ocenie prac podczas etapu szkolnego Ilość punktów
Poprawność merytoryczna i zgodność z wybranym tematem
8
Język prezentacji, estetyka i oryginalność

5

Konstrukcja prezentacji (slajd tytułowy, autor, ...)

2

Razem:

15

Tabela nr 2
Miejsce zajęte po teście
Punkty do Tabeli nr 3
z wiedzy o Unii Europejskiej
I

5,0

II

4,5

III

4,0

IV

3,6

V

3,2

VI

2,8

VII

2,4

VIII

2,0

IX

1,6

X

1,2

XI

0,8

XII

0,4

Tabela nr 3
Kryteria stosowane przy ocenie prac podczas etapu finałowego

Ilość
punktów

Poprawność merytoryczna i zgodność z wybranym tematem (KO)

10

Konstrukcja, czytelność, estetyka (zgodność z zasadami tworzenia prez.) (KO)

5

Przeliczony wynik testu z wiedzy o Unii Europejskiej

5

Synchronizacja wypowiedzi z prezentowanym obrazem

2

Przestrzeganie limitu czasu (maksymalnie 10 min.)

2

Poprawność językowa, czytelność i precyzja przekazu

2

Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej

2

Prezencja sceniczna (kontakt z publicznością, estetyka ubioru)

2
Razem:

30

IX. FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA
1. Nazwa szkoły
...............................................................................................
...............................................................................................
2. Adres szkoły
kod ................ miejscowość ......................................................
ulica ......................................... powiat: .......zawierciański.........
telefon ...................................... fax .........................................
e-mail
...............................................................................................
3. Dane ucznia
imię i nazwisko ucznia
...............................................................................................
data i miejsce urodzenia ........................................ klasa ...........
4. Dane nauczyciela - opiekuna
imię i nazwisko nauczyciela ........................................................
nauczane przedmioty
...................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz wykorzystanie ich przez
organizatorów konkursu zgodnie z regulaminem konkursu

Nauczyciel - Opiekun

