Międzyszkolny Konkurs „OMNIBUS”
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio
ul. Storczykowa 66 a, 87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
TEL./FAX 56 648 64 16

Regulamin Konkursu
1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio,
ul. Storczykowa 66 a, 87-100 Toruń
2. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 6 szkoły podstawowej (jedna 3 osobowa drużyna ze szkoły)
3. Cele konkursu:
 sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w oparciu o podstawę programową z przedmiotów:
język polski, język angielski, matematyka, historia, przyroda, muzyka, plastyka, zajęcia
techniczne, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, religia;
 kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, rozumowania i wnioskowania,
logicznego myślenia i prezentacji własnej wypowiedzi;
 kształcenie umiejętności pracy w grupie;
 wymiana doświadczeń, sprawdzenie własnych możliwości, motywowanie do pogłębiania
wszechstronnych zainteresowań uczniów.
4. Zgłoszenie udziału: szkoły chętne do udziału w konkursie, proszone są o przesłanie na adres szkoły
zgłoszenia zawierającego dokładne dane: nazwę szkoły, adres, imię i nazwisko trojga uczestników oraz
opiekuna drużyny.
5. Termin konkursu: 12 marca 2016r., rozpoczęcie konkursu: godzina 10:00
6. Przebieg konkursu:
 Powitanie uczestników konkursu oraz ich opiekunów w auli szkolnej.
 Przyporządkowanie, na drodze losowania, opiekuna dla każdej drużyny (opiekun musi być z
innej szkoły) oraz numeru sali, od której drużyna rozpoczyna konkurs. Każdy zespół otrzymuje
kartę punktów, na którą wpisywane są uzyskane wyniki za poszczególne zadania.
 Drużyny wraz z wylosowanym opiekunem udają się pod właściwą salę i oczekują na sygnał –
dzwonek.
 W każdej sali uczniowie rozwiązują 3 zadania w ciągu 3 minut. Czas zakończenia pracy zostanie
zasygnalizowany dzwonkiem. Wszystkie drużyny przechodzą do kolejnej sali.
 Po rozwiązaniu wszystkich przygotowanych zadań, uczestnicy przekazują karty punktów z
uzyskanymi wynikami jury a następnie udają się na słodki poczęstunek.
 Po zsumowaniu punktów następuje ogłoszenie ostatecznych wyników i wręczenie nagród.
 Jeżeli drużyny zdobędą taka samą liczbę punktów przewidziana jest dogrywka – uczniowie
otrzymają dodatkowe zadania rozstrzygające, które prezentują w obecności wszystkich
uczestników w auli szkolnej.
Uwaga:
 Liczba przygotowanych sal z zadaniami dostosowana jest do liczby zgłoszonych drużyn, ale jest
nie mniejsza niż 11.
Skład komisji konkursowej:
- dwóch przedstawicieli - opiekunów szkół biorących udział w konkursie (na drodze losowania)
- jeden przedstawiciel – nauczyciel Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego

