„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...”
/M. Konopnicka/
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII
KONOPNICKIEJ

DAWNIEJ GIMNAZJUM PAŃSTWOWE MĘSKIE IM. K. BRZOSTOWSKIEGO W SUWAŁKACH

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU
Z PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH
DLA GIMNAZJALISTÓW
III EDYCJA KONKURSU- NOWA FORMUŁA
1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Regionalny Konkurs
z Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych dla Gimnazjalistów”
zwany dalej Konkursem.
2. ORGANIZATORZY KONKURSU.
Organizatorem Konkursu są nauczyciele przedmiotów matematycznoprzyrodniczych I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach:
 Mirosław Bogdan – nauczyciel fizyki,
 Małgorzata Bogdan, Cezary Kacprzyk – nauczyciele matematyki,
 Małgorzata Krzesicka – nauczycielka biologii,
 Wioletta Harmuszkiewicz – nauczycielka chemii,
 Krzysztof Reszczyński – nauczyciel geografii,
 Marek Gałaszewski – nauczyciel informatyki,
przy wsparciu organizacyjnym Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Konopnickiej.
3. UCZESTNICY.
Konkurs adresowany jest do uczniów drugich i trzecich klas gimnazjów.





4. CELE KONKURSU.
wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów, ciekawości
poznawczej i twórczego działania uczniów w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych,
pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych,
rozwijanie zdolności twórczego myślenia,
promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli,
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zachęcanie do współzawodnictwa,
integrowanie środowisk edukacyjnych region.

5. ZASADY KONKURSU:
W roku szkolnym 2016/2017 konkurs będzie miał formułę drużynowego
interdyscyplinarnego, z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.
 do Konkursu każde gimnazjum zgłasza jedną 4-osobową drużynę złożoną
z uczniów drugiej i trzeciej klasy,
 członkowie drużyny wybierają spośród siebie przewodniczącego, który
będzie udzielał odpowiedzi na pytania,
 w czasie Konkursu uczniowie będą rozwiązywać zadania otwarte
obliczeniowe i teoretyczne wykorzystujące zdolność analitycznego myślenia
oraz zadania praktyczne niewykraczające poza treści nauczania,
przewidziane w podstawie programowej gimnazjum z matematyki, biologii,
chemii, fizyki, geografii, informatyki,
 szczegółowe wymagania znajdują się pod adresem:
http://www.1lo.suwalki.pl w zakładce „Konkursy”,
 każda drużyna w ustalonej wcześniej kolejności losuje po jednym pytaniu
z każdej dziedziny,
 kolejność odpowiedzi będzie ustalona drogą losowania,
 do Konkursu mogą przystąpić drużyny, które do 28 kwietnia 2017 r. zostaną
zgłoszone przez nauczyciela - opiekuna za pomocą formularza znajdującego
się na stronie http://www.1lo.suwalki.plw zakładce „Konkursy”,
 Konkurs odbędzie się 30 maja 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Konopnickiej w Suwałkach,
 organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników na Konkurs,
 przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizatora
Konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej I Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej,
 każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych,
 wszystkie istotne informacje dotyczące Konkursu będą umieszczone na
stronie http://www.1lo.suwalki.pl w zakładce „Konkursy”.
6. NAGRODY
 nagrody rzeczowe otrzymają trzy najlepsze drużyny (12 uczniów),
 dyplomy uczestnictwa otrzymają wszyscy uczestnicy Konkursu,
 nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do Konkursu, otrzymają
podziękowania.
W sprawach spornych decyzję podejmuje przewodniczący komisji
konkursowej.
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