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REGULAMIN WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH  

w roku szkolnym 2020/2021 

ETAP SZKOLNY 

1. Organizatorem konkursu jest SZKOŁA PODSTAWOWA im. HENRYKA 

SIENKIEWICZA w KONOPISKACH 

2. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z danego przedmiotu 

objętego ramowym planem nauczania szkoły podstawowej. 

3. Konkurs kierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących 

zainteresowanie wybranym przedmiotem. 

4. Udział uczniów w konkursie przedmiotowym jest dobrowolny. 

5. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zgłaszają w macierzystej szkole 

wolę przystąpienia do danego konkursu. 

6. Rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie dotyczące przystąpienia ucznia do 

konkursu. 

7. Etap I – szkolny – odbędzie się w szkole, najpóźniej do 10 listopada, czas trwania 90 

minut, w przypadku matematyki czas trwania 120 minut. 

8. Eliminacje konkursowe etapu szkolnego przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa 

powołana przez Dyrektora Szkoły. 

9. Szkolna Komisja Konkursowa opracowuje szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności 

wymaganych na pierwszym stopniu konkursu. Zakresy z poszczególnych 

przedmiotów stanowią załączniki do regulaminu. 

10. Dyrektor przekazuje uczniom, nauczycielom i rodzicom informacje dotyczące terminu 

i miejsca przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu oraz zasad jego organizacji, 

przebiegu i zakresu wymagań. 

11. Eliminacje na wszystkich etapach konkursu przeprowadzane są w formie pisemnej. 

12. Zestaw zdań oraz model odpowiedzi ze schematem oceniania do szkolnego etapu 

konkursu opracowywane są przez szkolną komisję konkursową. 

13. Prace uczestników konkursu są kodowane w sposób określony przez 

przewodniczącego komisji konkursowej. 

14. W czasie trwania konkursu w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy konkursu 

i członkowie komisji konkursowej. 

15. W czasie trwania konkursu uczniowie nie powinni opuszczać sali, w której 

przeprowadzany jest konkurs. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji 

szkolnej mogą zezwolić uczniowi na opuszczenie sali pod opieką wyznaczonego przez 

przewodniczącego członka komisji oraz przy zapewnieniu warunków wykluczających 

możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami,  

z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

16. Prace uczniów z etapu szkolnego przechowuje dyrektor szkoły, dokumentacja 

konkursowa etapu szkolnego jest przechowywana w szkole do dnia  

31 sierpnia 2021 r.  
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17. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są stawić się na  

20 minut przed rozpoczęciem danego konkursu, w celu zweryfikowania tożsamości 

uczestników. 

18. Spóźnienie pozbawia ucznia możliwości udziału w konkursie. W uzasadnionych 

przypadkach, i nie później niż do zakończenia czynności organizacyjnych, 

przewodniczący danej komisji konkursowej może podjąć decyzję o wpuszczeniu do 

sali spóźnionego ucznia. Nie wydłuża się czasu pracy ucznia o czas spóźnienia. 

19. Uczestnik, po otrzymaniu testu konkursowego ma obowiązek: 

1) sprawdzić, czy test oraz karta odpowiedzi są kompletne, tzn. czy mają wszystkie 

strony i wyraźnie wydrukowane (braki natychmiast należy zgłosić przewodniczącemu 

komisji konkursowej), 

2) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie testu konkursowego,  

w razie wątpliwości można poprosić członków komisji konkursowej o jej wyjaśnienie, 

3) wpisać numer kodowy na pierwszej stronie testu i karcie kodowej zgodnie  

z poleceniem przewodniczącego komisji konkursowej. 

20. Uczestnika wyklucza z dalszego udziału w konkursie korzystanie z niedozwolonych 

pomocy, niesamodzielne rozwiązywanie zadań konkursowych, nieprzestrzeganie 

regulaminu konkursu, korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych. 

21. Uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny/nauczyciel zobowiązani są do 

informowania komisji konkursowej na danym etapie o wszelkich nieprzewidzianych 

sytuacjach i okolicznościach związanych z udziałem w konkursie. Przewodniczący 

Szkolnej Komisji Konkursowej podejmuje w tym zakresie decyzję, w szczególności 

dotyczącą zmiany godziny rozpoczęcia konkursu. Nie przewiduje się terminów 

dodatkowych.  

22. Dyrektor szkoły/Przewodniczący Komisji Konkursowej podejmuje decyzję  

o dostosowaniu warunków do potrzeb i możliwości ucznia, posiadającego 

zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie lub orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub w 

innych przypadkach losowych uczestnika. 

23. W eliminacjach szkolnych biorą udział tylko uczniowie zgłoszeni do konkursu  

przez dyrektora szkoły do 12 października 2020 r.  

24. Do etapu  rejonowego kwalifikuje się uczestnik eliminacji szkolnych, który uzyskał 

minimum 80% liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym.  

 


