REGULAMIN
POWIATOWEGO
KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
POWIATU LUBACZOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2011/2012

(wersja elektroniczna do pobrania ze strony internetowej
Zespołu Szkół w Lubaczowie)

PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU
1.

INFORMACJE OGÓLNE
1) Organizatorem konkursu jest Zespól Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie pod
patronatem Starosty Lubaczowskiego.
2) Przewodniczącą Powiatowej Komisji Konkursu Interdyscyplinarnego jest pani
Danuta Rakoczy-Szpyt - nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół
im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie. Sekretariat szkoły: tel.: (016) 632 1836, adres e-mail:
sekretariat@zs-lubaczow.com
3) Konkursu Interdyscyplinarny jest dwuetapowy: etap szkolny i powiatowy.
4) Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej
kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów w gimnazjum: języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych:
biologii, chemii, fizyki i geografii, języka obcego nowożytnego.
5) Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa
się z zadań zamkniętych. Do każdego zakresu przedmiotów na etapie szkolnym będzie pięć
pytań zamkniętych, a na powiatowym do każdego zakresu przedmiotów po cztery zadania
zamknięte i jedno otwarte.
6) Czas na rozwiązanie testu wynosi:
- 60 minut na etapie szkolnym
- 90 minut na etapie powiatowym
7) Uczeń przystępujący do powiatowego etapu konkursu zobowiązany jest do posiadania
legitymacji szkolnej.
8) Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie,
nie korzysta z żadnych
niedozwolonych materiałów i środków łączności w tym telefonów komórkowych.
9) Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu
zespołu nadzorującego

2.

ETAP SZKOLNY
1) Etap szkolny odbędzie się w dniu 14.marca o godz.12.00 w gimnazjach, które zgłosiły do
Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie zamiar uczestnictwa w Konkursie
Interdyscyplinarnym .Pytania wraz z odpowiedziami przesłane zostaną do szkół 13.marca
2012 drogą E-Mailową.
2) Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie powinno nastąpić nie później niż do
08.marca 2012r. (tj. do czwartku) poprzez zawiadomienie telefoniczne Sekretariatu
Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie tel.: (016) 632 1836, lub drogą e-mail:
sekretariat@zs-lubaczow.com. Zgłoszenie załącznik nr 1, z nazwą „Powiatowy Konkurs
Interdyscyplinarny”
3) Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa wykorzystując testy
przygotowane przez Zespół Szkół,

4) Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu interdyscyplinarnego
odpowiada dyrektor danego gimnazjum oraz powołana przez niego Szkolna Komisja
Konkursowa,
5) Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa wykorzystując testy
przygotowane przez Organizatora Konkursu.
6) Do zadań przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej należy:
- przeprowadzenie konkursu zgodnie z regulaminem konkursu,
- sprawdzenie i ocena wszystkich prac konkursowych zgodnie z kryteriami
opracowanymi przez autora testu,
- sporządzenie, w formie pisemnej lub elektronicznej, protokołu według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 i przesłanie drogą mailową, w ciągu 2 dni od dnia
przeprowadzenia etapu szkolnego, tj. do 16. marca 2012r. protokołu z prac Szkolnej
Komisji Konkursowej na adres Zespołu Szkól im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie,
ul. Kościuszki 161, lub na adres e-mail: sekretariat@zs-lubaczow.com .
7) Czas na rozwiązanie zadań testu wynosi 60 minut.
8) Do etapu powiatowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał
minimum 30 punktów na 50 możliwych do zdobycia.
3.

ETAP POWIATOWY
1) Etap powiatowy Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego odbędzie się
w dniu 22. marca 2012r., o godz. 1100.
2) Etap powiatowy organizuje i przeprowadza Powiatowa Komisja Konkursowa w Zespole
Szkól im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.
3) Przewodniczącą Powiatowej Komisji Konkursu Interdyscyplinarnego jest pani Danuta
Rakoczy-Szpyt.
4) Do zadań przewodniczącego Powiatowej Komisji Konkursowej należy:
a) przeprowadzenie kodowania prac konkursowych uczestników,
b) kierowanie pracami powiatowej komisji konkursowej; zapewnienie należytych
warunków pracy dla uczestników, przestrzeganie ustalonych zasad organizacyjnych
i regulaminowych,
c) sporządzenie protokołu z przebiegu etapu powiatowego wraz z wykazem zwycięzców
[1, 2, 3 miejsce] według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
5) Czas na rozwiązanie zadań testu wynosi 90 minut.
6) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Dni Otwartych Szkoły ZS w Lubaczowie tj.
28.marca 2012 i 29.marca 2012.
7) Zwycięzca Interdyscyplinarnego Konkursu Powiatowego otrzymuje jako nagrodę
Laptopa.

załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA

NAZWA I ADRES SZKOŁY

Imię i nazwisko nauczyciela
delegującego ucznia

………………………………
…………………………………
pieczęć szkoły
dyrektor szkoły
_______________________________________________________________________________________________

załącznik nr 2
PROTOKÓŁ
z przebiegu szkolnego etapu Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego
dla uczniów gimnazjów powiatu lubaczowskiego

I . Miejsce i data przeprowadzenia szkolnego etapu Konkursu Interdyscyplinarnego
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
II. Skład Szkolnej Komisji Konkursu Interdyscyplinarnego
1.

............................................................................... - ..............................................................
imię i nazwisko przewodniczącego komisji
nauczany przedmiot
2.

............................................................................... - ..............................................................
imię i nazwisko członka komisji
nauczany przedmiot

3.

............................................................................... - ..............................................................
imię i nazwisko członka komisji
nauczany przedmiot

1.
III. Liczba uczniów/uczestników szkolnego etapu Konkursu Interdyscyplinarnego...........................
IV. Liczba uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego...................
V. Wykaz uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego

Nr

Imię i nazwisko

Liczba punktów

Podpisy Szkolnej Komisji Konkursowej:
Przewodniczy..............................................
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Członek.....................................................
Członek.......................................................

ETAP SZKOLNY
POWIATOWY KONKURS INTERDYSCYPLINARNY

KARTA PYTAŃ
Pytania przygotowane przez szkoły działające w ZESPOLE SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia
w Lubaczowie.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

J POLSKI
(5 pytań zamkniętych a, b, c, d)
HISTORIA
(5 pytań zamkniętych a, b, c, d)
WOS
(5 pytań zamkniętych a, b, c, d)
MATEMATYKA
(5 pytań zamkniętych a, b, c, d)
BIOLOGIA
(5 pytań zamkniętych a, b, c, d)
JĘZYK OBCY
(5 pytań zamkniętych a, b, c, d)
(j.angielski – 3 pytania + j.niemiecki -2 pytania)

TECHNIKUM INFORMATYCZNE
7. INFORMATYKA

(5 pytań zamkniętych a, b, c, d)
TECHNIKUM BUDOWLANE

8. CHEMIA

(5 pytań zamkniętych a, b, c, d)

TECHNIKUM MECHANICZNE
9. FIZYKA

(5 pytań zamkniętych a, b, c, d)
TECHNIKUM EKONOMICZNE

10. GEOGRAFIA

(5 pytań zamkniętych a, b, c, d)

