
Szkolny regulamin uczestnictwa

w konkursach/olimpiadach przedmiotowych

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

Podstawa prawna:

1. art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021

r. poz. 1082 ze zm.);

2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i

olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036).

Postanowienia

I. Cele organizacji konkursów:

1. Konkursy są skierowane do uczniów wykazujących zainteresowania związane z

wybranym przedmiotem.

2. Ich celem jest:

a. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,

b. tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów,

c. propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkoły

wspierającej uzdolnienia uczniów,

d. przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla poprzez

wdrażanie do samokształcenia oraz trafne rozpoznawanie możliwości uczniów.

II. Organizacja konkursów:

1. Na początku roku szkolnego wyznaczony koordynator przygotowuje listę

konkursów lub olimpiad przedmiotowych, w których w danym roku szkolnym mogą

brać udział reprezentanci Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w

Lubinie.

2. Lista konkursów i olimpiad przekazywana jest przez koordynatora nauczycielom.

3. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać ucznia z regulaminem danego konkursu oraz

podać mu zakres zagadnień/tematów oraz kontrolować jego przygotowanie.



III. Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów:

1. Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów do poszczególnych stopni;

a. do pierwszego stopnia przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności,

b. do drugiego stopnia kwalifikują się uczniowie - zwani dalej uczestnikami

konkursu, którzy na pierwszym stopniu uzyskali ustaloną przez szkolną komisję

konkursową wymaganą liczbę punktów.

IV. Ustalenia końcowe:

1. Ucznia reprezentującego szkołę w konkursach organizowanych w szkole oraz poza

szkołą obowiązuje strój galowy.

2. Udział ucznia w konkursach/olimpiadach zapewniony jest po dostarczeniu przez

ucznia/rodzica/opiekuna prawnego prawidłowo wypełnionych dokumentów

opracowanych przez organizatora konkursu/olimpiady.

Wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej

im. Rady Europy w Lubinie

mgr Marta Pilecka-Lalewicz


