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PROCEDURY ORGANIZACJI KONKURSÓW  

W PCEiK W OLEŚNICY 

 

1. Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów: 

1) I stopień – etap szkolny, 

2) II stopień – etap miejsko-gminny, 

3) III stopień – etap powiatowy. 

4) IV stopień – etap rejonowy, wojewódzki, ogólnopolski ( w szczególnych 

przypadkach). 

 

Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których uczniowie biorą udział w 

konkursie, są współorganizatorami konkursu w etapie I i II stopnia.  

 

2. Kryteria przystąpienia do konkursu: 

a. przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez 

ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz przez szkołę; 

b. zgłoszenia uczniów do konkursu należy przesłać w określonym w Regulaminie 

terminie na załączonej karcie zgłoszeniowej w formacie „word” w terminie 

podanym w Regulaminie;  

c. udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem 

wyników oraz z publikowaniem zdjęć w prasie lokalnej i na stronie www.pceik.pl  

d. opiekę nad uczniem w czasie konkursu sprawuje nauczyciel oddelegowany  

z macierzystej szkoły przez dyrektora danej szkoły; 

e. w szczególnych przypadkach ( wymaganych w Regulaminie) uczestnik konkursu 

winien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną; 

f. uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, mogą być do niego niedopuszczeni 

przez Przewodniczącego Zespołu Konkursowego; 

g. przed każdym Konkursem nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu 

zobowiązany jest sprawdzić na stronie www.pceik.pl w linku KONKURSY 

poprawność nazwisk zgłoszonych uczniów, dokładną datę konkursu oraz 

godzinę jego rozpoczęcia; 

h. wszelkie zmiany nazwisk uczestników konkursu należy przesyłać e –mail na 

pocztę pceik@pceik.pl  co najmniej jeden dzień przed terminem konkursu; 

http://www.pceik.pl/
http://www.pceik.pl/
mailto:pceik@pceik.pl
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i. w czasie trwania konkursu członkowie Zespołu Konkursowego nie mogą 

objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich 

rozwiązania; 

j. każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w odległości 

zapewniającej samodzielność pracy uczniów; 

k. w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 

ucznia, Przewodniczący Zespołu Konkursowego przerywa pracę uczniowi  

i poleca mu opuszczenie sali; 

l. prace uczniów na etapie szkolnym, miejsko-gminnym i powiatowym konkursów 

są kodowane. Organizację i sposób kodowania oraz rozkodowywania prac 

decyduje organizator danego etapu;  

m. wszelkie sprawy sporne dotyczące oceny można zgłaszać do 7 dni od daty 

ogłoszenia wyników; 

n. prace uczniów objęte są klauzula poufności i  dostęp do ich treści może wydać 

dyrektor PCEiK na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodzica   

(opiekuna prawnego); 

o. prace uczestników etapu I, II i III przechowywane są do końca roku szkolnego, 

w którym przeprowadzony jest konkurs, a następnie zostają zniszczone; 

p. regulamin konkursu może być przez organizatora w szczególnych przypadkach 

zmieniony, o czym zostają poinformowane szkoły specjalnym pismem 

wyjaśniającym powód zmiany w Regulaminie. Każde pismo informujące  

o zmianach w Regulaminie musi być potwierdzone e- maliem, że informacja 

została przekazana zainteresowanym nauczycielom. 

 

 

3. Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów do poszczególnych etapów: 

a. do I etapu kwalifikują się uczniowie na zasadach dobrowolności. Każdy uczeń ma 

prawo przystąpić do konkursu I stopnia organizowanego na właściwym mu etapie 

kształcenia. Ilość uczniów zakwalifikowanych do II etapu – według regulaminu; 

b. do II etapu – miejsko-gminnego kwalifikują się uczniowie ( zwani dalej uczestnikami 

konkursu) w ilości wg Regulaminu.  

c. Ilość uczniów kwalifikowanych do III etapu – według Regulaminu; 

 

4. Zasady wyłaniania laureatów.  

Laureatami zostają uczestnicy konkursu w zależności od ilości uczniów biorących udział w 

danym konkursie: 

a. do 3 zgłoszeń ( indywidualnych lub zespołowych) – konkurs zostaje odwołany; 
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b. od 4 – 6 zgłoszeń ( indywidualnych lub zespołowych) – przyznane zostaną 2 

tytuły laureata I, II miejsca. Przy takiej samej ilości punktów tytuł laureata 

otrzymują dwie pierwsze osoby lub zespoły; 

c. od 7 – 15 zgłoszeń ( indywidualnych lub zespołowych) – przyznane zostaną 3 

tytuły laureata I, II i III miejsca. Przy takiej samej ilości punktów tytuł laureata 

otrzymują trzy pierwsze osoby lub zespoły.  

d. powyżej 15 zgłoszeń (indywidualnych lub zespołowych) – przyznane zostaną 3 

tytuły laureata I, II i III miejsca. Przy takiej samej ilości punktów tytuł laureata 

otrzymują wszystkie osoby lub zespoły, które zdobyły punkty za I, II i III miejsce. 

 

5. Komisje konkursowe: 

a. I etap konkursu – komisje powołuje dyrektor szkoły; 

b. II etap konkursu – komisje powołuje dyrektor szkoły, w której odbywa się 

konkurs  lub dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

w zarządzeniu; 

c. III etap konkursu - komisje powołuje dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji  

i Kultury w Oleśnicy. 

 

Komisje konkursowe odpowiadają za: 

a. prawidłowy przebieg konkursu; 

b. sprawdzenie prac konkursowych i dokładne policzenie punktów; 

c. spisanie protokołu i przesłanie go razem z pracami uczestników konkursu 

zakwalifikowanych do poszczególnych etapów; 

d. komisje konkursowe poszczególnych etapów są odpowiedzialne za ocenione 

prace i wszelkie uwagi związane z konkursem będą rozstrzygane przez  

w/w komisje. 

 

6. Nagrody.  

Dla laureatów konkursów przedmiotowych dyplomy i nagrody wręczane są podczas 

Uroczystej Gali Podsumowującej Powiatowe Konkursy Przedmiotowe. 

Laureaci konkursów artystycznych otrzymują dyplomy i nagrody po turnieju, występie, 

wystawie czy wernisażu. 

 

7. W sytuacjach, w których nie można przyznać tytułu laureata wg powyższych zasad 

organizator ma prawo ustanowić dogrywkę. 

 

 


