RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW
§ 1.
Organizatorem konkursów jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
w Bolesławcu w kooperacji ze szkołami zlokalizowanymi na terenie powiatu bolesławieckiego
i powiatów ościennych.
§ 2.
1. Cele konkursów:
a) poszerzenie wiedzy o treści spoza podstawy programowej w II i III etapie edukacyjnym,
b) rozwijanie zdolności poznawczych (koncentracja uwagi, pamięć, wyobraźnia, zauważanie
nierozwiązanych problemów, odkrywanie, prowadzenie rozumowania dedukcyjnego
i indukcyjnego),
c) ukazanie sposobów twórczego wykorzystania wiedzy (zdobywanie potrzebnych informacji,
stosowanie analogii, uogólnień, klasyfikacji, specyfikacji),
d) dokładność, samodzielność, systematyczność i wytrwałość w wykonywaniu pracy,
e) prowadzenie logicznego, abstrakcyjnego rozumowania,
f) wzbudzanie pozytywnych ambicji,
g) umiejętność rywalizacji i skutecznego prezentowania swojej wiedzy,
a) rozbudzenie zainteresowań literaturą i językiem ojczystym,
b) inspirowanie do działań twórczych,
c) rozwijanie wyobraźni humanistycznej i językowej,
d) rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem
indywidualnych uzdolnień uczniów,
e) wprowadzanie w tradycję kultury europejskiej i narodowej.
2. Formy konkursów:
1. Konkursy polonistyczne:
a) szkoły podstawowe – test: zadania z luką, wielokrotnego wyboru i krótkiej odpowiedzi oraz
wypracowanie,
b) oddziały gimnazjalne – test: w części I - krótkie prace pisemne, w części II – wypracowanie
na jeden zaproponowany temat.
2. Konkursy matematyczne – zadania matematyczne otwarte.
3. Konkurs fizyczny – test, zadania fizyczne otwarte.
4. Konkurs języka niemieckiego – test, zadania językowe otwarte.
5. Turniej Wiedzy o Sztuce – test, zadania otwarte.
6. Olimpiada Biblijna – test, zadania biblijne otwarte.
§ 3.
1. Finalistami konkursów są uczniowie zakwalifikowani przez Powiatową Komisję Konkursową (PKK)
na poziomie powiatowym. Do etapu powiatowego Komisja kwalifikuje co najmniej 10% uczniów
biorących udział na etapie szkolnym oraz najlepszych reprezentantów z poszczególnych szkół pod
warunkiem uzyskania przez nich co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w poszczególnych
konkursach.
2. Finaliści konkursu otrzymują od dyrektora PCEiKK zaświadczenie o zdobyciu tytułu finalisty
konkursu.
§ 4.
1. Laureatami konkursów są uczniowie, którzy na podstawie oceny Powiatowej Komisji Konkursowej
w poszczególnych konkursach zdobyli najwyższe wyniki. Dla poszczególnych konkursów ustala się
następujące limity miejsc:
a) Konkursy matematyczne: maksymalnie 10 laureatów w danej kategorii konkursu,
b) Konkursy polonistyczne: maksymalnie 10 laureatów w danej kategorii konkursu,
c) Konkurs fizyczny: maksymalnie 5 laureatów,
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d) Konkurs języka niemieckiego: maksymalnie 5 laureatów,
e) Turniej Wiedzy o Sztuce: maksymalnie 5 laureatów z każdego poziomu konkursu.
2. W przypadku równej liczby punktów PKK ma prawo wystąpić do dyrektora PCEiKK o przyznanie
dodatkowych miejsc dla uczniów w konkursie.
3. Laureaci konkursu otrzymują od dyrektora PCEiKK certyfikat laureata.
§ 5.
1. Poziomy szkolne konkursów odbywają się w macierzystych szkołach. Za przeprowadzenie etapu
szkolnego odpowiedzialna jest powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Konkursowa (SKK).
2. Poziomy powiatowe konkursów odbywają się w sali konferencyjnej przy ulicy Ogrodowej 7
w Bolesławcu lub w przypadku kwalifikacji większej liczby uczniów, w szkołach, przy zapewnieniu
odpowiednich warunków do przeprowadzenia konkursów.
3. Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów zapewniają dyrektorzy szkół.
4. Wręczenie nagród laureatom planowane jest w czerwcu 2019 r., w Starym Teatrze w Bolesławcu.
Udział szkół w Gali jest dobrowolny.
§ 6.
1. Zadania Szkolnej Komisji Konkursowej:
1) SKK jest powoływana przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli o uznanym dorobku
zawodowym dla każdego typu konkursu.
2) SKK składa się z minimum 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
3) SKK przeprowadza szkolny etap konkursu w terminie wyznaczonym przez PKK.
4) Po przeprowadzonym konkursie SKK sprawdza prace uczniów zgodnie z dostarczonym przez
PPK kluczem odpowiedzi.
5) SKK sporządza protokół z przeprowadzonego konkursu i przekazuje go do PCEiKK.
6) Szkoła przechowuje prace uczniów co najmniej przez 2 lata.
2. Zadania Powiatowej Komisji Konkursowej:
1) PKK jest powoływana przez dyrektora PCEiKK w Bolesławcu spośród nauczycieli
o uznanym dorobku zawodowym dla każdego typu konkursu.
2) PKK składa się z minimum 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
3) Obrady PPK są protokołowane przez Sekretarza PKK.
4) PKK dokonuje kwalifikacji do etapu powiatowego na podstawie protokołów Szkolnych Komisji
Konkursowych.
5) Do etapu powiatowego PKK kwalifikuje co najmniej 10% uczniów z etapu szkolnego oraz
najlepszych reprezentantów z poszczególnych szkół pod warunkiem uzyskania przez nich co
najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w poszczególnych konkursach.
6) PKK przeprowadza etapy powiatowe konkursów w terminach i miejscach ustalonych
z dyrektorami szkół.
7) Komisja czuwa nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem konkursów.
8) Po zakończonym konkursie PKK sprawdza prace uczniów i wyłania laureatów konkursów
powiatowych zgodnie z § 4. ust. 1 regulaminu. Z przebiegu prac komisji PKK sporządzany jest
protokół.
9) W przypadku równej liczby punktów PPK ma prawo wystąpić do dyrektora PCEiKK
o wyłonienie dodatkowych laureatów.
10) Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu ostatecznie zatwierdza wyniki prac PKK.
11) Protokół z pracy komisji publikowany jest na stronie www.pceikk.pl oraz przesyłany drogą
elektroniczną szkołom.
3. W sprawach spornych rodzicom, nauczycielom, uczniom przysługuje prawo odwołania do
Dyrektora PCEiKK w Bolesławcu w formie pisemnej. Dyrektor po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego powiadamia pisemnie osobę składającą odwołanie o wynikach przeprowadzonego
postępowania.
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