Regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej

30. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA ELIMINACJI I ORAZ II ETAPU
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ

W oparciu o:
1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 986 z
późniejszymi zmianami).
2. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn.
zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.
U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2017r., poz. 1580).
5. Zarządzenie nr 56/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 września 2018 roku w
sprawie organizacji konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół
podstawowych i uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych
gimnazjów województwa lubelskiego w roku szkolnym 2018/2019.
6. Zarządzenie nr 59/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2018 roku w
sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 14
września 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych i uczniów gimnazjów oraz klas gimnazjalnych województwa lubelskiego
w roku szkolnym 2018/2019.
ustala się zasady przeprowadzania konkursów przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 2
w Łęcznej:
I.

Postanowienia ogólne.

1. Cele ogólne konkursów:
-rozwijanie zainteresowań poznawczych,
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-wsparcie uczniów zdolnych w osiąganiu sukcesu edukacyjnego motywującego do dalszej
pracy,
-rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów zdolnych,
- promowanie kariery edukacyjnej uczniów zdolnych,
- wdrażanie do samokształcenia i samodzielnego zdobywania wiadomości i umiejętności
z podstawy programowej i poszerzenia wskazanego w niej zakresu.
2. Dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej są organizowane następujące konkursy
przedmiotowe:
1) polonistyczny,
2) matematyczny,
3) języka angielskiego,
4) języka niemieckiego,
5) języka francuskiego,
6) języka hiszpańskiego,
7) języka rosyjskiego,
8) chemiczny,
9) fizyczny,
10) historyczny,
11) geograficzny,
12) biologiczny.
3. Dla uczniów klas III gimnazjum i klas dotychczasowych gimnazjów są
organizowane następujące konkursy przedmiotowe:
1) polonistyczny,
2) matematyczny,
3) języka angielskiego,
4) języka niemieckiego,
5) języka francuskiego,
6) języka hiszpańskiego,
7) języka rosyjskiego,
8) chemiczny,
9) fizyczny,
10) historyczny,
11) geograficzny,
12) biologiczny.
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4. Zmiany w regulaminie konkursów przedmiotowych w ciągu roku szkolnego mogą być
dokonane
w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji
na poszczególnych stopniach konkursu i wynikają z odpowiedniego zarządzenia Lubelskiego
Kuratora Oświaty
5. Eliminacje konkursowe dla uczniów organizowane są w trzech etapach:
a) etap szkolny,
b) etap drugi (okręgowy),
c) etap trzeci (wojewódzki).
6. Trzy etapy każdego konkursu mają formę pisemną.
7. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego wybranego przez siebie konkursu. Jeżeli w szkole
nie organizuje się danego konkursu, uczeń może do niego przystąpić w innej szkole
wskazanej przez dyrektora szkoły.
8. Uczniowie przystępują do konkursów dobrowolnie i są zobowiązani do przestrzegania
regulaminu konkursów oraz terminów poszczególnych eliminacji.
9. W kolejnych etapach konkursów uczestniczą tylko uczniowie zakwalifikowani
w eliminacjach niższego stopnia.
10. W roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z wytycznymi MEN, obowiązują następujące progi
punktowe: eliminacje szkolne – 90%, eliminacje drugiego stopnia (okręgowe) – 90%;
eliminacje trzeciego stopnia (wojewódzkie) – 90 %:
a) uczestnik eliminacji szkolnych, który zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu
(okręgowego), musi uzyskać co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia,
b) uczestnik drugiego etapu (okręgowego), który uzyska co najmniej 90% punktów
możliwych do zdobycia, zostanie zakwalifikowany do etapu trzeciego (wojewódzkiego),
c) uczestnik trzeciego etapu (wojewódzkiego), który uzyska co najmniej 90% punktów
możliwych
do zdobycia, otrzyma tytuł laureata,
d) uczestnik trzeciego etapu (wojewódzkiego), który uzyska wynik w przedziale punktowym
od 30% do 89%, otrzyma tytuł finalisty.
11. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu mają obowiązek zapoznać uczniów
i rodziców z niniejszym regulaminem, terminarzem eliminacji oraz zakresem wymagań.
12. Uczestnik konkursu, przystępując do wszystkich eliminacji, powinien mieć przy sobie
aktualną legitymację szkolną i okazać ją komisji.
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13. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla wszystkich etapów konkursów,
jeżeli uczeń nie przystąpił do eliminacji w wyznaczonym terminie z powodu choroby, sytuacji
losowej, udziału w innych konkursach.
14. Wszystkie rozwiązania zadań konkursowych uczniowie zapisują jednakowo –
nieścieralnym długopisem lub piórem (kolor tuszu, atramentu – czarny lub ciemnoniebieski).
15. Wymagania edukacyjne, kryteria oceny i czas pracy, obowiązujące we wszystkich
konkursach, są jednakowe dla każdego uczestnika.
16. Ucznia, uczestniczącego w konkursie, obowiązuje zakaz wnoszenia na salę, w której
odbywają się eliminacje, urządzeń elektronicznych oraz zakaz używania słowników,
kalkulatora (z wyłączeniem konkursu chemicznego) i innych pomocy naukowych. Uczestnik
konkursu matematycznego lub fizycznego może posiadać linijkę i cyrkiel.
17.

Komisje

konkursowe

organizując

eliminacje,

uwzględniają

potrzeby

osób

niepełnosprawnych ruchowo oraz przewlekle chorych. Jeżeli uczeń niepełnosprawny ruchowo
lub przewlekle chory zostanie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego, dyrektor szkoły
powinien powiadomić przewodniczącą komisji wojewódzkiej o konieczności dostosowania
warunków organizacyjnych do potrzeb tego ucznia (np. osobna sala, usadzenie ucznia,
wielkość czcionki).
18. Za bezpieczeństwo ucznia w czasie trwania wszystkich eliminacji odpowiada jego
opiekun.
W przypadku eliminacji wojewódzkich zapewnia mu również bezpieczne dotarcie do miejsca
eliminacji oraz bezpieczny powrót do domu. Opiekun nie opuszcza budynku szkoły przez
cały czas trwania eliminacji.
19. Uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany, jeżeli komisja przeprowadzająca eliminacje
stwierdzi fakt niesamodzielnej pracy ucznia i korzystania z niedopuszczalnych regulaminem
pomocy naukowych lub urządzeń elektronicznych, a także spóźnienia albo naruszenia
regulaminu.
20. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia eliminacji stanowią tajemnicę służbową.
II. Organizacja i przebieg eliminacji pierwszego etapu (szkolnego)
1. Za organizację i przeprowadzenie pierwszego (szkolnego) etapu konkursu odpowiada dyrektor
szkoły.
2. Do zadań dyrektora szkoły należą:
a) Zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem konkursów.
b) Zgłoszenie do KO w Lublinie (zadanie w panelu kontaktowym dla dyrektorów szkół) liczby
uczniów uczestniczących w poszczególnych konkursach.
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c) Opracowanie harmonogramu eliminacji szkolnych wszystkich konkursów, które odbędą się w
danej placówce. W opracowanym harmonogramie należy uwzględnić termin przekazania
dokumentacji

eliminacji

szkolnych

do przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (24.10.2018 r.) oraz czas trwania
eliminacji jednakowy dla wszystkich szkół uczestniczących w konkursach. Czas trwania
eliminacji szkolnych (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne) to 60
minut. Eliminacje szkolne należy rozpocząć o godzinie 9.00, dlatego odpowiednio wcześniej
należy zaplanować czynności organizacyjne.
d) Powołanie komisji odpowiedzialnej za przygotowanie arkusza konkursowego, kryteriów
oceniania i ocenę zadań uczniów.
-Układając zadania, należy przyjąć 30 punktów za rozwiązanie całego arkusza. Oceniając
rozwiązania zadań, nie wolno stosować połówek ani zaokrąglać wyniku.
-W przypadku stwierdzenia przez komisję wojewódzką wyniku zaokrąglonego uczeń nie
może być dopuszczony do drugiego etapu lub zostanie zdyskwalifikowany podczas pracy
komisji oceniającej rozwiązania uczestników drugiego etapu.
e) Powołanie szkolnych komisji przeprowadzających eliminacje składających się z nauczycieli,
którzy nie są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy dany konkurs. Liczba członków komisji
powinna

być

dostosowana

do liczby uczestników konkursu i warunków lokalowych w taki sposób, aby uczeń miał w pełni
zagwarantowaną samodzielną pracę.
f) Udostępnienie powielonych w odpowiedniej liczbie arkuszy konkursowych komisji
przeprowadzającej konkurs w dniu eliminacji na 15 minut przed rozpoczęciem konkursu.
g) Nadzorowanie prawidłowego i terminowego przebiegu konkursów oraz przebiegu
obiektywnego oceniania prac, odbywającego się na terenie szkoły w dniu przeprowadzanych
eliminacji. Niedopuszczalne jest wynoszenie prac uczniów z budynku szkoły.
h) Pisemne poinformowanie uczniów i ich opiekunów prawnych o uzyskanych wynikach w ciągu
dwóch dni od dnia przeprowadzonych eliminacji. Informację należy zamieścić na stronie szkoły
lub na tablicy ogłoszeń widocznej dla uczniów i ich opiekunów.
i) Poinformowanie uczniów o warunkach wglądu do pracy konkursowej.
j) Rozpatrywanie ewentualnych odwołań uczniów lub ich prawnych opiekunów od decyzji
komisji szkolnych.
k) Zebranie i zabezpieczenie dokumentacji eliminacji szkolnych w tym:
- protokołu przebiegu eliminacji pierwszego etapu;
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- oświadczeń rodziców uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego, czyli uzyskali,
co najmniej 27 punktów;
- arkuszy konkursowych z rozwiązaniami uczniów i oświadczenia rodziców dołączone do
każdego arkusza;
- oświadczenia dyrektora szkoły;
- kryteriów oceniania zadań konkursowych.
l) Przekazanie do 24 października 2018 r. osobiście lub pocztą dokumentacji eliminacji
szkolnych wszystkich konkursów, które odbyły się w szkole, do przewodniczącej Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej na adres:
Ewa Zakościelna
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5
20-111 Lublin
3. Pakowanie prac i ich zgłaszanie.
a) Protokoły przebiegu eliminacji i oświadczenie dyrektora szkoły należy zapakować do koperty
zatytułowanej PROTOKOŁY I OŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY, także protokoły
przebiegu eliminacji tych konkursów, w których żaden uczeń nie zakwalifikował się do etapu
drugiego (wówczas nie zawierają nazwisk uczniów).
b) Do kolejnej opieczętowanej koperty opisanej według wzoru nr 4: POWIAT, GMINA,
NAZWA

SZKOŁY,

NAZWA

KONKURSU,

LICZBA

ARKUSZY,

LICZBA

OŚWIADCZEŃ należy zapakować opieczętowane arkusze konkursowe z rozwiązaniami
uczniów, którzy uzyskali co najmniej 27 punktów, spięte z oświadczeniami rodziców.
c) Pakując prace uczniów do jednej koperty, należy zachować kolejność zgodną z opisem na
kopercie.
d)

Zgłoszenie do 24 października 2018 r. w wersji elektronicznej uczniów (wzór tabeli na

stronie www.lscdn.pl), którzy uzyskali co najmniej 27 punktów na adres: konkursy23@wp.pl
e)

Jako temat e-maili należy podać skróconą nazwę szkoły np. SP 1 Lublin, SP Zakrzew,

Gim1 Lubartów, Gim2 Bychawa.
f)

Dane wpisane do tabeli są podstawą do wystawienia ewentualnych zaświadczeń, dlatego

trzeba zadbać
g)

o czytelność i poprawność zapisu (pełne dane ucznia, nazwa szkoły zgodna z nazwą na

pieczęci szkoły, klasa bez oznaczeń literowych). Do tabeli nie należy wprowadzać własnego
formatowania (np. zbędnych wyróżników w postaci tylko wielkiej litery).
h) Poprawianie danych uczniów, danych nauczycieli oraz nazw szkół będzie możliwe
jedynie po złożeniu prośby na piśmie do LKO i uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi.
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4. Uczestnik eliminacji szkolnych, jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo odwołać się od
wyniku konkursu na etapie szkolnym.
5. Odwołania od decyzji komisji szkolnej należy kierować do dyrektora szkoły w terminie dwóch
dni od daty podania wyników etapu szkolnego.
6. W przypadku, jeśli uczeń przystąpił do konkursu z przedmiotu, który nie jest nauczany w jego
szkole macierzystej, odwołanie od decyzji szkolnej komisji należy kierować do Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej.
7. Arkusz konkursowy dopuszcza do wykorzystania w eliminacjach szkolnych dyrektor szkoły, co
potwierdza swoim podpisem na stronie tytułowej. Zadania występujące w dopuszczonych
arkuszach nie mogą naruszać cudzych praw autorskich. Na stronie tytułowej arkusza należy podać
czas pisania, tj. 60 min i sumę punktów możliwych do zdobycia, tj. 30. Do etapu okręgowego
kwalifikuje się uczniów, którzy w eliminacjach szkolnych osiągnęli co najmniej 90%
możliwych do uzyskania punktów, czyli 27.
III. Organizacja i przebieg eliminacji drugiego etapu
1. Eliminacje drugiego etapu przeprowadzane są w macierzystych szkołach uczniów
zakwalifikowanych
do drugiego etapu.
2. Dyrektor szkoły powołuje szkolne komisje przeprowadzające eliminacje drugiego etapu co
najmniej na trzy dni przed terminem konkursu wskazanym w Terminarzu eliminacji konkursów
organizowanych
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół
podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i gimnazjów. Członkami komisji są nauczyciele, którzy
nie są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy dany konkurs. Liczba członków komisji powinna
być dostosowana do liczby uczestników konkursu i warunków lokalowych w taki sposób, aby
uczeń miał w pełni zagwarantowaną samodzielną pracę.
3. W dniu konkursu w godz. 7.30 – 8.30 dyrektor szkoły pobiera drogą elektroniczną (Panel
kontaktowy LKO dla dyrektorów szkół) arkusze zadań konkursowych; w przypadku trudności
technicznych z pobraniem arkusza zadaniowego należy kontaktować się z pracownikiem LKO
(telefon 81 53 85 267) w godzinach wyżej wymienionych.
4. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godzinie 9.00. Odpowiednio wcześniej
należy przeprowadzić czynności organizacyjne. Czas pracy na rozwiązywanie zadań
konkursowych wynosi 90 minut.
5. Za rzetelność i prawidłowość przebiegu pracy komisji przeprowadzającej eliminacje drugiego
etapu konkursu odpowiada dyrektor szkoły.
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6. Po zakończeniu pracy przez uczniów, czyli o godzinie 10.30 komisja w obecności ucznia
pakuje prace uczniów do ostemplowanej pieczęcią szkoły koperty, którą zakleja i opisuje według
wzoru: POWIAT, GMINA, NAZWA SZKOŁY, NAZWA KONKURSU, LICZBA
ARKUSZY oraz sporządza protokół. Tak przygotowaną kopertę i protokół przekazuje
dyrektorowi szkoły.
7. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona w dniu konkursu dostarcza do godziny
13.00 (dopuszcza się zmianę godziny w przypadku szkół położonych dalej niż 40 km od miejsca
wskazanego w tabeli) zapakowane prace i niezapakowany protokół do siedziby LSCDN

