REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU

"MŁODZI KOPERNICY"
r.sz.2021/22
1.

IV Powiatowy Konkurs „Młodzi Kopernicy” skierowany jest do uczniów klas IV-VIII
szkół podstawowych z terenu powiatu mikołowskiego.

2.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Łaziskach Górnych.

3.

Konkurs obejmuje pięć kategorii: matematyka, fizyka, informatyka, język angielski,
historia.

4.

Celem konkursu jest:
1) Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów (matematycznych, fizycznych,
informatycznych, historycznych i lingwistycznych).
a) Rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów oraz umiejętności wykorzystania
posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu zadań i problemów matematycznych.
b) Wdrażanie

uczniów

do

biegłego

posługiwania

się

wiedzą

z

fizyki

w rozwiązywaniu zadań problemowych oraz wykorzystania jej w praktyce;
inspirowanie młodzieży szkół podstawowych do głębszego zainteresowania się
fizyką jako nauką empiryczną.
c) Ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych, rozwój i popularyzacja
posługiwania

się

nowoczesnymi

technologiami

informacyjnymi

i komunikacyjnymi.
d) Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów historią, kształtowanie uczuć
i wrażliwości patriotycznej, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy historycznej.
e) Wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań lingwistycznych uczniów szkół
podstawowych w zakresie języka angielskiego.
2) Tworzenie płaszczyzny twórczej rywalizacji uczniów i szkół - umożliwienie
zdolnym uczniom zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności poza macierzystą
szkołą, wyrabianie odpowiedniej postawy podczas współzawodnictwa.
3) Integrowanie uczniów z terenu powiatu mikołowskiego.

4) Wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach
wyższego szczebla.
5.

Konkurs spełnia zasadę powszechnej dostępności, a udział w nim jest bezpłatny.

6.

Każda szkoła może zgłosić do udziału maksymalnie jednego ucznia w każdej kategorii.
(Jeden uczestnik może reprezentować szkołę w tylko w jednej kategorii). Zgłoszeni
uczniowie reprezentują w konkursie swoją szkołę.

7.

Organizator konkursu nie narzuca szkołom kryteriów wyłaniania reprezentantów do
konkursu - szkoły stosują własne zasady eliminacji szkolnych.

8.

Organizator konkursu przygotowuje zadania egzaminacyjne dla uczestników, powołuje
komisję egzaminacyjną wg kategorii oraz sporządza protokół z przebiegu konkursu.

9.

Do komisji sprawdzającej prace uczestników organizator zaprasza nauczycieli szkół
biorących udział w konkursie.

10. Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci: zdobywcy I miejsca, II miejsca i III
miejsca w każdej kategorii konkursowej. Otrzymają oni dyplomy potwierdzające
odniesiony sukces oraz nagrody rzeczowe.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu odbywania się konkursu.
12. Zakres materiału - materiał programowy dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej.
13. Termin konkursu: 27 V 2022r. (piątek).
14. Forma

przeprowadzenia

konkursu

(stacjonarnie,

on-line

itp.)

oraz

procedury

bezpieczeństwa zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz zaleceń
GIS - zostaną one opracowane i przekazane szkołom powiatu mikołowskiego najpóźniej
do 20 V 2022r.
15. Zgłoszenia należy dokonać do 6 V 2022r. pocztą elektroniczną według załączonej karty
zgłoszenia uczestników (sekretariat@sp3.laziska.pl)
16. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.
17. Warunkiem dopuszczenia ucznia do udziału w konkursie jest posiadanie zgody Rodziców
(prawnych opiekunów) na udział dziecka w konkursie oraz zgody na przetwarzanie
danych osobowych dziecka w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu "Młodzi
Kopernicy" a także w zakresie upubliczniania danych i wizerunku w czasie uroczystości
wręczania dyplomów i nagród laureatom, publikacji zdjęć z ww. uroczystości oraz
prezentowania wyników na stronie internetowej oraz FB organizatora konkursu.
18. Osoba odpowiedzialna: mgr Agnieszka Muszer (a.muszer@sp3.laziska.pl).

