REGULAMIN
„ POWIATOWEGO KONKURSU ADRESOWANEGO DO UCZNIÓW
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 2019”
„Mały Leonardo – I edycja ”
1. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Bytowie, Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz
Maria Rydwelska, Irena Gospodarek – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole
Podstawowej nr 5 w Bytowie
2. Cele:
- Rozwijanie zdolności uczniów i ich zainteresowań z zakresu edukacji językowej,
matematycznej, środowiskowej, ekologicznej oraz wiedzy ogólnej.
– Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzenia wiedzy i umiejętności.
– Promowanie osiągnięć najlepszych uczniów klas II i III oraz wyłanianie talentów.
3. Uczestnicy: uczniowie klas II i III szkół podstawowych z terenu Powiatu bytowskiego
wyłonionych w wyniku dwóch etapów konkursu – klasowy (szkolny) oraz powiatowy.
4. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
Szkoły Podstawowe - 1 kwietnia 2019 r. godz. 12.00 uczniowie kl.II oraz kl. III
5. Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Bytowie - sala audytoryjna
6. Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia ze zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
dotyczące edukacji językowej, matematycznej, środowiskowej, ekologicznej oraz wiedzy ogólnej
realizowanych podczas edukacji z uwzględnieniem zakresu wymagań wykraczających poza
podstawę programową nauczania klas I - III szkół podstawowych.
7. Do obowiązków Komisji Konkursowej należy:
 Organizacja i przeprowadzenie konkursu
 Sprawdzenie prac konkursowych
 Ogłoszenie wyników
8. Organizacja Konkursu:
 Jest to konkurs interdyscyplinarny składający się z dwóch etapów: klasowy (szkolny) oraz
powiatowy.
 Etap pierwszy odbywa się w macierzystej placówce uczniów do 10 III 2019 r. W klasach
II i III uczniowie rozwiązują test przygotowany przez organizatorów. Testy sprawdzają
wychowawcy. Do drugiego etapu – powiatowego przechodzi jeden uczeń z każdej klasy,
który osiągnął najwyższą ilość punktów.
 W drugim etapie uczestnicy rozwiązują zadania w formie testu o różnym stopniu
trudności.
 Czas trwania– 60 minut.
 Wszystkie zadania konkursowe będą punktowane według wcześniej ustalonego klucza.
 Zwycięzcą zostanie uczeń, który w drugim etapie osiągnie najwyższą liczbę punktów w
swojej kategorii wiekowej.
9. Dodatkowe pytania dotyczące KONKURSU oraz zgłoszenia do KONKURSU – II etapu
przyjmowane są u Marii Rydwelskiej na adres: marylka.r@op.pl do dn. 10.03.2019 r.
10. SPRAWY NIE UJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGA KOMISJA KONKURSOWA

Organizatorzy

