
REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

W KROŚNIE 

 

 

1. Organizatorami konkursów są nauczyciele MZSzOI w Krośnie. 

 

2. Konkursy mogą być organizowane ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych 

ramowym planem nauczania. 

 

3. Konkursy organizowane są dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej  oraz I-III 

Gimnazjum, odrębnie dla każdej grupy wiekowej. 

 

4. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny. 

 

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu przez ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów). 

 

6. Cele konkursów: 

� rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 

� pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności  w zakresie wybranego 

przedmiotu 

� rozwijanie zdolności twórczego myślenia 

� wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy 

� rozwijanie potrzeby współzawodnictwa 

� promowanie osiągnięć uczniów.  

                    

7. Szkolne konkursy przedmiotowe obejmują i poszerzają treści zawarte w 

podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. 

  

8. W konkursach mogą brać udział uczniowie, którzy otrzymali co najmniej dobrą 

śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu. 

 



9. Szkolne konkursy są jednoetapowe i trwają od 45 do 90 minut; odbywają się  po 

zajęciach obowiązkowych uczniów i nauczycieli. 

 
10. Przebieg konkursu nadzoruje komisja składająca się z co najmniej dwóch 

nauczycieli danego lub pokrewnego przedmiotu. 

 
11. Nauczyciele – organizatorzy konkursów przedmiotowych podają uczniom 

szczegółowe informacje o terminie, zakresie oraz zasadach uczestnictwa w 

konkursie; dodatkowo terminarz konkursów zamieszcza się na stronie 

internetowej szkoły do dnia 20 kwietnia danego roku. 

 
 

12. Uczniowie są zobowiązani zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie do nauczycieli 

uczących, nie później niż tydzień przed planowanym terminem konkursu. 

 

13. Wyniki zostają ogłoszone nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu 

konkursu. 

 

14. Tytuł laureata konkursu przedmiotowego otrzymuje pięciu uczniów z danej grupy 

wiekowej, którzy uzyskali największą liczbę punktów, nie mniej jednak niż  75% 

możliwych do zdobycia punktów. 

 

15. Laureaci otrzymują roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu o stopień 

wyższą od przewidywanej. 

 
16. Z przeprowadzonego konkursu sporządza się protokół, który jest przechowywany 

przez nauczycieli – organizatorów danego konkursu wraz z ocenionymi pracami 

uczniów do końca roku szkolnego. 

 
 

 
 


