
REJONOWY KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

„ W POGONI ZA INDEKSEM” 

REGULAMIN 

 

 
1. Cele konkursu: 

 popularyzowanie i pogłębianie wiedzy, 

 kształcenie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków, 

 rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół 

gimnazjalnych; 

 wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności 

kluczowych i przedmiotowych; 

 stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów; 

 integrowanie środowiska edukacyjnego związanego z III i IV etapem 

kształcenia. 

 

2. Organizator konkursu -  PCPPPiDN w Głogowie -Ośrodek Doradztwa Metodycznego. 

3. Współorganizatorzy – głogowskie szkoły ponadgimnazjalne . 

4. Warunek uczestnictwa: 

Przesłanie pisemnego zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie z wyszczególnieniem  

dziedzin wiedzy w terminie do końca grudnia każdego roku na adres 

Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

ul. Jedności Robotniczej 38 

67-200 Głogów 

 

5. Charakter konkursu: 

 konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych powiatu 

głogowskiego i powiatów ościennych, 

 konkurs obejmuje trzy dziedziny wiedzy ( język polski, matematykę i 

geografię), 

 konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach. Za jego przeprowadzenie 

odpowiedzialne są na poszczególnych etapach komisje. 

 I etap  - eliminacje szkolne przeprowadza się przez 3 dni lutym ( z każdej 

dziedziny innego dnia) każdego roku  w formie pisemnej we wszystkich 

szkołach jednocześnie o tej samej godzinie. Nad przebiegiem eliminacji 

szkolnych czuwa powołana przez dyrektora szkoły Szkolna Komisja 

Konkursowa. Uczniowie rozwiązują zadania otrzymane pocztą elekroniczną od 

Rejonowych Komisji Konkursowej. Poprawione prace zostają dostarczone do 

siedziby ODM listem poleconym lub osobiście w ciągu tygodnia od daty 

przeprowadzenia eliminacji szkolnych. Do drugiego etapu przechodzi każdy 

uczeń, który otrzymał co najmniej 75% punktów z najwyżej ocenionej pracy, a 

jeżeli nie ma takich uczniów w szkole, to jeden uczeń z najwyższą ilością 

punktów. Komisja może dodatkowo zakwalifikować uczniów z mniejszą ilością 

punktów. Każdy uczeń zakwalifikowany do następnego etapu deklaruje 

dziedzinę w której będzie dalej brał udział. 



 Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu zostanie umieszczona na 

stronie internetowej PCPPPiDN w zakładce Konkursy. 

 II etap – eliminacje rejonowe przeprowadza się w formie pisemnej w marcu  

Matematyka w II LO im. M. Kopernika, 

Język polski w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  

Geografia  w Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego  

 Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej PCPPPiDN najpóźniej w 

ciągu tygodnia od dnia odbycia II etapu konkursu. Do finału przechodzi 10 

najlepszych uczniów z każdej dziedziny.   

 III finał – Odbywa się w I LO w kwietniu. Z języka polskiego i geografii ma 

charakter ustny. Z matematyki jest to pisemny konkurs zadaniowy. 

 

6. Szczegółowy zakres tematyczny konkursów z poszczególnych dziedzin zawarty jest   

w  załącznikach. 

7. W skład komisji konkursowych wchodzą: 

 na etapie szkolnym :nauczyciele przedmiotowi , 

 na etapie rejonowym: doradcy metodyczni, nauczyciele przedmiotu z 

gimnazjów, 

 podczas finału: doradca metodyczny, nauczyciele przedmiotu ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Laureatami konkursu zostaje 3 najlepszych uczniów z  każdej dziedziny. Laureaci otrzymują 

nagrody rzeczowe oraz dyplomy w formie indeksów. Właściciele indeksów mają przywilej 

podczas rekrutacji do głogowskich szkół ponadgimnazjalnych: przy tej samej ilości punktów 

rekrutacyjnych, będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu do wymarzonej szkoły. 

8. Odwołania i tryb postępowania odwoławczego: 

 Od postanowienia komisji na etapie szkolnym i rejonowym przysługuje 

odwołanie, które wnosi się w formie pisemnej do  Komisji Konkursowej  

      w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników na adres  

      ODM w Głogowie. 

 Odwołanie wnosi za ucznia rodzic lub nauczyciel. 

 Odwołanie powinno zawierać umotywowany zarzut merytoryczny lub 

formalny. 

 Komisja rozpozna odwołanie w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po 

dostarczeniu i pisemnie ustosunkuje się do jego treści. 

 Decyzje komisji w sprawie odwołania uznaje się za ostateczne. 

 

9. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

 

10. Dodatkowych informacji udzielają doradcy metodyczni: 

Teresa Walczak - matematyka   , 

Wioletta Ziemińska - język polski  

Iwona Rogowska - geografia 

 

 


