REGULAMIN
XX EDYCJI KONKURSU WIEDZY

„OMNIBUS SZKOLNY– WIEM …PRAWIE
WSZYSTKO”
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
przy ul. Jan Pawła II
2. Celem konkursu jest:
rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów w ramach
różnych dziedzin wiedzy;
rozbudzanie

dociekliwości

intelektualnej

i

poznawczej

dzieci

w młodszym wieku szkolnym;
stworzenie możliwości prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności,
wykraczających poza program nauczania danej klasy;
wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej;
zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych w dalszych
etapach kształcenia
pogłębianie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji europejskiej , zdrowotnej ekologicznej ,
regionalnej, wiadomości o Polsce i świecie
kształtowanie postaw obywatelskich wyrażających się m.in. budzeniem
wśród uczniów potrzeb interesowania się problemami i wydarzeniami
współczesnego świata
uczenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i czerpania z
tego przyjemności
uczenie zdrowej rywalizacji.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych oraz
klas drugich i trzecich gimnazjalnych
4. Zakres tematyczny: bazę stanowić będzie program nauczania z
elementami

rozszerzającymi

z

różnych

dziedzin

wiedzy

(nasze miasto, historia Polski, przyroda, geografia, matematyka, sztuka,
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muzyka, wiedza o sporcie, Unii Europejskiej, sławni Polacy, sławni
odkrywcy i wynalazcy).
5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – eliminacje odbędą się 26 lutego.
II etap – finałowy – 21 marca
Etap I Zadaniem uczniów będzie udzielenie odpowiedzi na pytania,
zadane w różnej formie,
Praca uczniów musi być samodzielna, uczniowie nie mogą korzystać
z podręczników, encyklopedii, słowników ani kalkulatorów.
6. Czas, jaki należy przeznaczyć na wykonanie zadań, to 1 godzina
lekcyjna.
7. Etap II odbędzie się 21 marca w Szkole Podstawowej na ul. Jana Pawła
II.
8. Organizator
w

zastrzega

Regulaminie

rozstrzygnięcia

sobie

Konkursu
kwestii

możliwość

Wiedzy.

dokonania

zmian

W

przypadku

konieczności

nieuregulowanych

niniejszym

regulaminem,

Organizator posiada głos decydujący.
9. Zapisy odbędą się w sali 21 do 12 lutego.
( Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Siwiak sala 21)

Życzymy powodzenia!
Organizator

Dyrektor

Monika Siwiak

Krzysztof Sołtys
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