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Regulamin Konkursu  Szkolna Liga Zadaniowa 

 

§ 1. Informacje ogólne 

1.  Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą Szkolna Liga 

Zadaniowa ( zwana dalej „konkursem” ). 

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej                            

w Bielsku-Białej (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs jest wydarzeniem o zasięgu szkolnym , skierowanym do uczniów                   

 klas siódmych i ósmych szkół podstawowych (zwanych dalej „Uczestnikami”). 

4.  Celem konkursu jest: 

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi, 

 popularyzowanie nauk matematyczno-przyrodniczych jako nauk obecnych w życiu 

codziennym, 

 rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy podczas 

rozwiązywania problemów badawczych, 

 wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozszerzaniem wiadomości zdobytych              

na zajęciach w szkole, 

 motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności, mobilizowanie           

do samodzielnej, systematycznej pracy, 

 promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom wiedzy i umiejętności                          

z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

 podniesienie poziomu kształcenia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 
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§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 

Złożenie do dnia 31 styczni 2022 r. formularza zgłoszeniowego na udział w konkursie                         

( załącznik nr 1) do koordynatora konkursu p. Anny Dendys 

 

§ 3 Przebieg Konkursu 

 

Konkurs realizowany jest w 2 opisanych poniżej etapach. 

 

I etap: 

 

 Odebranie zestawu zadań doświadczalnych z pięciu kategorii tematycznych                     

( matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia) w dniu 1 lutego 2022 r. 

 Realizacja w warunkach domowych dwóch zadań praktycznych według  instrukcji 

przydzielonej do każdej kategorii naukowej. 

 Złożenie do koordynatora konkursu p. A. Dendys sprawozdania wraz z dokumentacją 

zdjęciową, filmową do dnia 1 marca 2022 r. 

 Do II etapu przechodzą Uczestnicy, którzy zdobyli min. 85% punktów. 

 Wyniki I etapu zostaną podane w dniu 15 marca 2022 r. 

 

II etap:  

 

 Rozwiązywanie testu liczącego 25 zadań ( zadania otwarte i zamknięte). Pięć kategorii 

po pięć pytań / zadań konkursowych. 

 Czas trwania testu: 90 min. 

 Miejsce: sala lekcyjna 

 Termin: 4 kwietnia 2022 r. 

 Podanie wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora nastąpi w dniu 

11 kwietnia 2022 r. 
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§ 4. Komisja Konkursowa 

1. Na potrzeby Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową. 

2. Komisja Konkursowa odpowiada za merytoryczną ocenę Prac Konkursowych, złożonych 

w ramach I etapu Konkursu oraz ocenie testu konkursowego pisanego w ramach II etapu 

Konkursu. Komisja Konkursowa będzie składała się z pięciu osób. 

 

§ 5.  Wyniki Konkursu i nagrody 

 

Wyniki I etapu – 15 marca 2022 r. 

Wyniki II etapu – 11 kwietnia 2022 r. 

 

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców przy Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolonej w Bielsku-Białej. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Bieżące informacje, dotyczące Konkursu, publikowane są na stronie internetowej  

                                                www.sp3bb.pl    

2. Wszelką korespondencję elektroniczną, związaną z Konkursem, należy kierować 

poprzez mobidziennik oraz na adres mailowy adendys_edu@o2.pl                                

do koordynatora konkursu p. Anny Dendys 

3. Rodzic zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pomocy oraz odczynników do 

przeprowadzenia zadań praktycznych. 

4. Oddanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zgody)  uczestnictwa w Konkursie jest 

jednoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.. 

5. Poszczególne etapy Konkursu, a także wydarzenia związane z Konkursem, mogą być 

rejestrowane przez Organizatora w formie nagrań audio, wideo, audio-wideo, fotografii 

i innych. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w szczególności 

w przypadku odwołania lub zmiany terminów przeprowadzania Konkursu. Za siłę wyższą 

uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie 

zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące 

http://www.sp3bb.pl/
mailto:adendys_edu@o2.pl
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okoliczności. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym 

niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu na stronie internetowej wskazanej                       

w paragraf 6 oraz przez  mobidziennik.  

 

8. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

 

 

 

 

 

 


