REGULAMIN
VIII Mokotowskiego
V Międzydzielnicowego Konkursu Wiedzy

„OMNIBUS – WIEM ......... PRAWIE
WSZYSTKO”
rok szkolny 2018/2019

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie przy
ul. Zakrzewskiej 24
2. Celem konkursu jest:
 rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów w ramach różnych dziedzin
wiedzy;
 rozbudzanie dociekliwości intelektualnej i poznawczej dzieci w młodszym wieku szkolnym;
 stworzenie możliwości prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności, wykraczających poza
program nauczania danej klasy;
 wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej;
 zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych w dalszych etapach kształcenia.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich mokotowskich, wilanowskich
i ursynowskich szkół podstawowych. Zapraszamy serdecznie również szkoły z innych dzielnic
Warszawy.
4. Zakres tematyczny: bazę stanowić będzie program nauczania dla danej klasy z elementami
rozszerzającymi z różnych dziedzin wiedzy (nasze miasto, historia Polski, przyroda,
geografia, matematyka, sztuka, muzyka, wiedza o sporcie, Unii Europejskiej, sławni Polacy,
sławni odkrywcy i wynalazcy).
5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 I etap – w macierzystej szkole dnia 29 listopada 2018r.
 II etap –finałowy, w Szkole Podstawowej nr 260 – 12 marca 2019r. o godz. 13.00.
6. Zadaniem uczniów będzie udzielenie odpowiedzi na pytania, zadane w różnej formie, np.:
 uczeń dokona wyboru jednej prawidłowej odpowiedzi spośród kilku podanych
 rozwiąże zadanie matematyczne, napisze obliczenie i poda odpowiedź.
7. Praca uczniów musi być samodzielna, uczniowie nie mogą korzystać z podręczników,
encyklopedii, słowników ani kalkulatorów.
8. Zestawy zadań zostaną przesłane do zainteresowanych szkół pocztą elektroniczną
(na adres koordynatorów) dnia 23 listopada 2018r. Prosimy o powielenie ich
w odpowiedniej ilości. Wraz z zestawami zostanie przesłany klucz do oceny prac.
9. Czas, jaki należy przeznaczyć na wykonanie zadań, to 45 minut.
10. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki sprawdza prace
uczniów i przesyła wyniki do SP nr 260 do dnia 18 grudnia 2018r. Prosimy o nadesłanie
imion i nazwisk trzech osób, które uzyskały największą liczbę punktów na poziomach klas,
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tzn. do finału kwalifikują się 3 osoby z klas drugich i 3 osoby z klas trzecich z najwyższą
punktacją. Prosimy o zapisywanie imion i nazwisk uczniów drukowanymi literami.
11. W przypadku problemów z wyłonieniem 3 finalistów - np. będzie kilku uczniów z tą samą
liczbą punktów, prosimy o przeprowadzenie dogrywki we własnym zakresie.
12. Warunkiem uczestnictwa w II etapie Konkursu jest podpisanie przez rodziców/opiekunów
prawnych oświadczenia (Zgoda Rodzica) dotyczącego publikacji danych osobowych,
wizerunku wraz z wynikami konkursu na stronie internetowej oraz na profilu portalu
społecznościowego SP nr 260.
13. Etap II odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 260 dnia 12 marca 2019r. o godz. 13.00
14. Do finału konkursu przystępują tylko uczniowie wcześniej zgłoszeni, nie przychodzą osoby
niezgłoszone (np. w zastępstwie).
15. Uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają tytuł „Omnibusa
Klas II” oraz „Omnibusa Klas III”.
16. Punkty uzyskane w finale przez uczniów z danej szkoły zostaną zsumowane i staną się
podstawą do nagrodzenia szkół, które uzyskały najwyższy wynik.
17. Wyniki konkursu, lista laureatów oraz szczegóły dotyczące wręczenia nagród laureatom będą
zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 260 w dniu 5 kwietnia 2019r.
www.sp260.waw.pl .
18. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dnia 16 kwietnia 2019r. o godz. 13.00.
19. Prace finałowe uczestników nie są udostępniane do wglądu. W przypadku niezgłoszenia się
uczniów do finału konkursu Organizator nie udostępnia materiałów konkursowych.
20. Nagrody, które nie zostaną odebrane podczas uroczystości zakończenia konkursu, pozostają
do odebrania w sekretariacie SP nr 260 do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w roku
szkolnym 2018/2019. Po tym terminie nagrody przechodzą na własność Organizatora
konkursu. Nie wysyłamy nagród pocztą.
21. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie Konkursu Wiedzy.
W przypadku konieczności rozstrzygnięcia kwestii nieuregulowanych niniejszym
regulaminem, Organizator posiada głos decydujący.
22. Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorek pod adres podany niżej:
sp260-omnibus@wp.pl

Życzymy powodzenia!

Organizatorki
Małgorzata Kliszewska
Julitta Kryńska
Joanna Nowakowska
Natalia Kozarska

Dyrektor SP nr 260
Barbara Rosz
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