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REGULAMIN SZKOLNYCH ELIMINACJI
DO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH NA POZIOMIE GMINNYM/
POZASZKOLNYM
Konkursy są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne
zainteresowanie wybraną dziedziną nauki i sztuki, prezentujących rozległą wiedzę,
wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań
problemowych i ekspresji artystycznej.

Cele eliminacji szkolnych:
 Wyłanianie talentów matematycznych, polonistycznych, plastycznych, muzycznych,
informatycznych i innych;
 Wyłonienie reprezentantów poszczególnych klas do udziału w konkursach
pozaszkolnych;
 Rozwijanie zainteresowań poznawczych, kreatywności oraz uzdolnień uczniów;
 Wzbudzanie aktywności poznawczej i twórczej;
 Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;
 Dostarczanie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu,
 Wykazanie się umiejętnością szukania informacji w różnych źródłach;
 Rozwijanie intuicyjnych pomysłów;
 Wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach
wyższego szczebla.

Uwagi ogólne:
1. Prawo uczestnictwa w eliminacjach szkolnych ma każdy uczeń, który zgłosił swój
udział i wykazuje zainteresowanie przedmiotem;
2. O zasadach i terminach eliminacji do konkursów na szczeblu pozaszkolnym mają
obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców nauczyciele/wychowawcy;
3. Wszelkie informacje dotyczące szkolnych eliminacji zostaną podane do wiadomości
nie później niż 2 tygodnie przed eliminacjami: data, godzina, numer sali, w której
odbędą się eliminacje;
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4. Powyższe informacje zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej szkoły;
5. Do każdych eliminacji szkolnych zostanie powołany Szkolny Zespół Konkursowy
(komisja) w składzie 2 nauczycieli, którzy przygotują zadania konkursowe i
przeprowadzą eliminacje;
6. Z każdych eliminacji zostanie sporządzony PROTOKÓŁ/ w załączeniu;
7. W przypadku zdobycia przez uczestników eliminacji konkursowych jednakowej
liczby punktów, komisja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia tzw. dogrywki;
8. Prace na etapie szkolnym są kodowane;

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia imion i nazwisk finalistów na
tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły;

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wystawiania prac na wystawie pokonkursowej.

Organizatorzy
Członkowie Zespołów Przedmiotowych
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Załącznik: Wzór protokołu z przebiegu szkolnych eliminacji konkursowych

Pieczęć szkoły

Protokół
z eliminacji szkolnych do konkursu .........................................................................
(nazwa konkursu

Szkolny Zespół Konkursowy przeprowadzający eliminacje :

1. ............................................... .......................................................................................................
(nazwisko i imię nauczyciela)

(nauczany przedmiot)

2. ............................................... ......................................................................................................

przeprowadził w dniu ...................... ………..................................................................................

szkolne eliminacje, w których uczestniczyło ..................... uczniów .

Uczniowie uzyskali następujące wyniki:

Kod

Imię i nazwisko

Liczba

L.p.

Klasa
ucznia

ucznia

punktów

Nazwisko i imię nauczyciela/
opiekuna
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Szkołę w konkursie będą reprezentowali nst. uczniowie:
Klasa II
1. ..........................................................................................
2. .........................................................................................

Klasa III
1. ........................................................................................
2. ......................................................................................

Podpisy członków zespołu przeprowadzającego eliminacje:

1. .....................................................................................
2. .....................................................................................

...........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora)

...................................................
(miejscowość, data)

