Miejski Konkurs
Przedmiotów Ścisłych
XIII edycja
w roku szkolnym 2018/2019

REGULAMIN KONKURSU
PATRONAT:
Prezydent Miasta Chorzowa - mgr inż. Andrzej Kotala
ORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie
Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ścisłych miasta Chorzowa
RADA PROGRAMOWA:
Przewodnicząca: mgr Ewa Łubkowska-Baszczak - nauczycielka geografii w ZSO nr 1
w Chorzowie,
mgr Anna Gliga - nauczycielka geografii w ZSO nr 1 w Chorzowie,
mgr Beata Staczewska – nauczycielka biologii w ZSO nr 1 w Chorzowie,
mgr Anna Grychtoł – nauczycielka biologii w SP nr 15 w Chorzowie
dr Beata Tyszka-Skorek - nauczycielka fizyki w ZSS nr 2 w Chorzowie,
mgr Jolanta Teper - nauczycielka chemii w ZSS nr 2 w Chorzowie,
mgr Iwona Parzoch - nauczycielka chemii i matematyki w SP nr 18 w Chorzowie,
mgr Iwona Psykała - nauczycielka chemii i matematyki w SP nr 18 w Chorzowie,
mgr Anna Ząbkowska-Petka – nauczycielka matematyki w ZSS nr 1 w Chorzowie
mgr Katarzyna Sikora – nauczycielka matematyki, dyrektor AZSO nr 2 w Chorzowie
CELE:
 wyłonienie zwycięzców – najlepszych uczniów Chorzowa w zakresie przedmiotów
objętych egzaminem gimnazjalnym w części matematyczno – przyrodniczej,
 skłonienie uczniów do rywalizacji prowadzącej do bardzo dobrego opanowania
wiadomości i umiejętności sprawdzanych egzaminem gimnazjalnym w części
matematyczno – przyrodniczej,
 promowanie takich cech u uczniów jak: systematyczność, pracowitość, stałe
dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności, przeciwstawianie się bylejakości.
 nawiązanie kontaktów i współpraca nauczycieli Chorzowa z uczelniami wyższymi.
ADRESACI:
uczniowie gimnazjów w Chorzowie

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Szkoła zgłasza wolę przystąpienia do konkursu według załączonego wzoru
w terminie do 21 grudnia 2018 r. na adres:










Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie,
ul. 3 Maja 22, 41-500 Chorzów,
tel. (032) 2411-711; fax (032) 2411-719
email: ligon.chorzow@gmail.com
Konkurs przebiega w dwóch etapach (terminy podane w dalszej części regulaminu).
Na każdym etapie konkursu uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych: po jednym
z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii. Zadania będą obejmowały zakres
podstawy programowej z 2008 r. dla gimnazjum z wyżej wymienionych
przedmiotów. Poziom wymagań: rozszerzający, dopełniający i wykraczający.
Czas trwania każdego etapu: 90 minut.
I etap jest etapem szkolnym. Zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych organizuje
zawody w szkole w oparciu o zestaw zadań i klucz oceniania przygotowany przez
Radę Programową. Protokół z zawodów oraz listę dwóch zwycięzców - uczniów
wytypowanych do zawodów miejskich, należy przesłać w terminie do 26 lutego
2019 r. na adres ZSO nr 1 w Chorzowie, ul. 3 Maja 22.
II etap jest etapem miejskim. Rozegrany zostanie w siedzibie organizatora, tj.
ZSO nr 1 w Chorzowie przy ul. 3 Maja 22.
termin odbioru zadań i klucza odpowiedzi na I etap konkursu od 23 stycznia 2019
r. do 29 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 tylko i wyłącznie przez szkolnych
koordynatorów konkursu lub osoby upoważnione na piśmie przez koordynatora.
Koperty z zadaniami można odbierać w sekretariacie ZSO nr 1, ul. 3 Maja 22.

TERMINY:

I etap (eliminacje szkolne) 30 stycznia 2019 r. godz.12:30
II etap (miejski) 06 marca 2019 r. godz. 12:30
Podsumowanie 20 marca 2019 r. godz. 12:30

NAGRODY:
 Oceny prac z etapu miejskiego oraz wyłonienia zwycięzców dokona Komisja
Konkursowa, w skład której wchodzą członkowie Rady Programowej.
 Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz osoby wyróżnione przez Radę
Programową otrzymają nagrody rzeczowe.
 Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji.
USTALENIA KOŃCOWE:
 Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z: wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacyjnych oraz na publikację
wizerunku, tj. zdjęć wykonanych podczas etapu miejskiego oraz z uroczystości
wręczenia nagród w prasie i w Internecie.
 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
 Koordynator konkursu:
mgr Ewa Łubkowska-Baszczak
e.baszczak.ligon@gmail.com
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY
PEŁNA NAZWA SZKOŁY:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES SZKOŁY:
ULICA……………………………………………………………………………………………………………….
KOD SZKOŁY……………………………………………………………………………………………………
TELEFON/FAX…………………………………………………………………………………………………
E- MAIL SZKOŁY………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO
ORAZ ADRES E- MAIL SZKOLNEGO KOORDYNATORA KONKURSU:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………….

PIECZĄTKA SZKOŁY

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY
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PROTOKÓŁ PRZEBIEGU KONKURSU
NA ETAPIE SZKOLNYM
W DN. 30 STYCZNIA 2019 R.
PEŁNA NAZWA SZKOŁY:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW ZGŁASZANYCH DO ETAPU MIEJSKIEGO:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………….…

PIECZĄTKA SZKOŁY

PODPIS SZKOLNEGO KOORDYNATORA

