Regulamin
Konkursu przedmiotowego z geografii
dla uczniów klas III Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014
organizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące
w Koszalinie

1. Cele konkursu: :
-popularyzacja wiedzy geograficznej,
-rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań geografią,
-rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów

2.
3.

Termin konkursu:
09.04.2014r. godz.14.00
Czas trwania: 60 minut

4.

Forma konkursu: test złożony z zadań zamkniętych i otwartych

5.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas trzecich gimnazjum

6.

Warunki uczestnictwa:

kartę zgłoszenia uczniów do konkursu należy przesłać do dnia 31.03.2014 roku,
na adres szkoły:
VI Liceum Ogólnokształcące
75-335 Koszalin
ul. Podgórna 55
7. Przebieg konkursu:
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 w dniu konkursu uczestnicy powinni stawić się 15 minut przed jego rozpoczęcie
 uczestnicy są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość,
Bez takiego dokumentu nie zostaną dopuszczeni do konkursu
 uczestnicy nie mogą wnieść na salę żadnych urządzeń komunikacyjnych
 po wylosowaniu miejsc i rozdaniu arkuszy spóźnieni uczestnicy nie zostaną wpuszczeni na salę
 uczestnicy konkursu mogą opuścić salę dopiero po ukończeniu rozwiązywania
testu i oddania go przewodniczącemu
 w wypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu konkursu przez
uczestnika przewodniczący komisji podejmuje decyzję o zakończeniu pracy i unieważnieniu
udziału danego
uczestnika w konkursie
 uczestnik kończący pracę przed czasem sygnalizuje to przewodniczącemu przez podniesienie ręki

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 16.04.2014 roku i umieszczone na stronie internetowej
szkoły
 wręczenie dyplomów odbędzie się 29.04. 2014r. o godz. 12.00
 laureaci czyli uczestnicy którzy zdobędą co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi z maksymalnej
liczby punktów możliwych do uzyskania otrzymają 25 punktów dodatkowych podczas rekrutacji do
szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Koszalina
 finaliści czyli uczniowie którzy zdobędą co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi
z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania otrzymają 15 punktówodatkowych
podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Koszalina
8.

Zakres wiedzy i umiejętności:
zakres materiału konkursowego obejmuje pełen program nauczania geografii obowiązujący
w gimnazjum wg nowej podstawy programowej.

Koordynator konkursu

podpis

Dyrektor Szkoły

podpis i pieczęć

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE MIĘDZYSZKOLNYM
Z GEOGRAFII
DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
1) Nazwa szkoły

2) Adres szkoły:

3) Imiona i nazwiska uczniów zgłoszonych do konkursu:

4) Imię i nazwisko nauczyciela – Szkolnego Organizatora Konkursu:

Szkolny Organizator Konkursu

podpis

Dyrektor Szkoły

podpis i pieczęć

Koszalin, dnia 7.03.2014r.

WYRAŻENIE ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka

ucznia (uczennicy)*

szkoły

dla

potrzeb niezbędnych do realizacji KONKURSU GEOGRAFICZNEGO DLA
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH *zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. nr 133 z 1997 roku poz. 883 z późn. zm.)

Podpis rodzica (prawnego opiekuna)*

*nie potrzebne skreślić

