Regulamin Gminnego Konkursu Przedmiotowego
,,Zagadkowa wyspa”
rok szkolny 2018/2019
I.

Wstęp:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wąsewie.

II.

Cele konkursu:
1. Doskonalenie umiejętności matematycznych.
2. Popularyzacja literatury i języka ojczystego.
3. Zachęcanie do nauki języków obcych.
4. Rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia.
5. Motywowanie szkół do rozwijania wspólnych zainteresowań
i uzdolnień uczniów.
6. Wdrażanie uczniów do wykorzystania posiadanej wiedzy przy rozwiązywaniu
problemów w sytuacjach praktycznych.

III. Organizacja konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas piątych z terenu gminy Wąsewo.
Przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąsewie.
Nauczyciele matematyki, języka polskiego i języka angielskiego poszczególnych szkół
wytypują 4 uczniów /według własnych zasad/, którzy reprezentować będą daną szkołę
w konkursie.
Konkurs odbędzie się dnia 22 maja 2019r. o godz. 9.00.
w sali nr 10 ( sala gimnastyczna).
Udział w konkursie gminnym należy zgłosić do 17.05.2019r. do sekretariatu szkoły
organizującej konkurs /wypełnić kartę zgłoszenia - załącznik nr 1/ wraz ze zgodą Rodzica
na przetwarzanie danych osobowych ucznia /załącznik nr 2/ na adres
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wąsewie
ul. Szkolna 1
07 – 311 Wąsewo
z dopiskiem „Zagadkowa Wyspa”
lub adres e – mail: gimwasewo@wp.pl
tel. (29) 6458265
lub fax – (29) 6458456
Koordynator konkursu – pani Małgorzata Wójcicka.

W konkursie musi uczestniczyć 4 uczniów każdej szkoły zgłaszającej udział.
Nauczyciele wraz z uczniami ze szkół podstawowych z terenu gminy Wąsewo na konkurs
dojeżdżają we własnym zakresie i są odpowiedzialni za uczestników konkursu.
Udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny.
Zadania konkursowe ,,Zagadkowej wyspy” opracowali nauczyciele matematyki,
języka polskiego i języka angielskiego szkoły organizującej konkurs.

Forma konkursu – „escape rooom”.
Uczniowie poprzez zabawę (rozwiązywanie zagadek, układanie puzzli, klocków,
rozwiązywanie krzyżówek i zadań w celu zdobycia kodów potrzebnych do otwarcia
kolejnych kłódek prowadzących do skarbu, który znajdować się będzie na tajemniczej
wyspie) będą rozwijali swoje umiejętności i uczyli się współpracy w grupie.
Przewodniczącym komisji jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Wąsewie.
W skład komisji wchodzą nauczyciele: matematyki, języka polskiego i języka
angielskiego szkoły organizującej konkurs.
Przebieg konkursu:
•
•

Rozwiązywanie zadań konkursowych.
Poczęstunek dla uczestników konkursu i ich opiekunów.

•

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych dla
uczestników konkursu.

•

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły organizującej
konkurs.
Decyzja jury jest ostateczna.

Zakres wymaganej wiedzy
Tematyka konkursu ,,Zagadkowa wyspa” oparta będzie na treściach z matematyki,
języka polskiego i języka angielskiego zawartych w „Podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla szkół podstawowych”.
Język polski:
- podział wyrazu na głoski i litery,
- układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej,
- znajomość pojęcia – homonim,
- znajomość przypadków i pytań pomocniczych,
- umiejętność wskazania autorów, tytułu i bohaterów lektur: „Akademia pana Kleksa”,
„Księga dżungli”, „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa”, „W pustyni
i w puszczy”, „Pinokio”.

Matematyka:
- liczby pierwsze i złożone
- cechy podzielności liczb
- działania pisemne na liczbach naturalnych
- działania na ułamkach zwykłych
- działania na ułamkach dziesiętnych
- zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie (dotyczy ułamków: ½, ¼, ¾,
1/5 itp. )
- kolejność wykonywania działań
- rodzaje i własności trójkątów i czworokątów
Język angielski:
- przymiotniki i ich antonimy
- dopełniacz saksoński
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
- przysłówki częstotliwości
- czas Present Simple i Present Continuous
- przyimki: on, in, under itp.
Regulamin, załączniki nr 1 i 2 dostępne są na stronie internetowej szkoły:
www.zpowasewo.edu.pl

Serdecznie zapraszamy Uczniów Państwa Szkoły
do udziału w konkursie.
Organizatorzy

Załącznik nr1
……………………………
/ pieczątka szkoły /

……………………………
/ miejscowość, data /

Karta zgłoszenia uczestników
Gminnego Konkursu Przedmiotowego „Zagadkowa wyspa”

Zgłaszam 5 uczniów z klasy V do Gminnego Konkursu Przedmiotowego
,,Zagadkowa wyspa”

…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
/ nazwa i adres szkoły /
Lp.
1.

Imię i nazwisko ucznia

kl.

2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego opiekuna konkursu
……………………………………………………………

………………………………….
/ podpis nauczyciela /

Załącznik 2

Zgoda Rodzica

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych oraz
publikację wizerunku mojego dziecka
………………………………………………………………………………..,
/ imię i nazwisko/

przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Wąsewie w celu realizacji
zadań związanych z przeprowadzeniem Gminnego Konkursu Przedmiotowego
„Zagadkowa wyspa”.

……..……………………..
/podpis Rodzica/

