III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Szczecinie

Regulamin Konkursu Geograficznego
z elementami języka angielskiego

dla
uczniów Szkół Podstawowych województwa zachodniopomorskiego
w roku szkolnym 2019/2020

Edycja I
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
W roku szkolnym 2019/2020 III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie organizuje
dla uczniów Szkół Podstawowych Miasta Szczecina i województwa zachodniopomorskiego Konkurs
Geograficzny GeoExplorer z elementami języka angielskiego i realioznawstwa.
1. Adresaci konkursu:
Konkurs wiedzy geograficznej ze znajomością języka angielskiego GeoExplorer skierowany jest do
uczniów klas 7 i 8 Szkół Podstawowych, którzy już zrealizowali większą część podstawy programowej
kształcenia ogólnego z geografii i j. angielskiego. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy
programowej danych przedmiotów.

2. Celem konkursu jest:
a) wyłanianie talentów i rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania uczniów,
b) rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań
i rozwiązywania problemów,
c) promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli,
d) wyłanianie najlepszych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną wiedzy,
wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia,
e) wykorzystanie wiedzy w praktyce i korelacja między przedmiotami geografii i j. angielskiego.

§ 2. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku o godzinie 13.00 w III Liceum Ogólnokształcącego
w Szczecinie, ul Pomorska 150.
2. Konkurs jest jednoetapowy i składa się z 2 części:
●I

część (60 minut) test wiedzy geograficznej (po polsku) i języka angielskiego (po angielsku)

(zadania zamknięte i otwarte)
●II

część (30 minut) zadania wykorzystujące wiedzę w praktyce (forma kwizu)

Pomiędzy I i II częścią konkursu będzie 15 minutowa przerwa.
3. Punkty z poszczególnych części konkursu są sumowane. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają
jednakową ilość punktów, organizator dopuszcza prawo do przeprowadzenia dogrywki, o której zostaną
poinformowani uczniowie i szkoły.
4. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczniów
oraz stanowiącej pomoc dla nauczycieli określa Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Zestawy zadań oraz schematy oceniania do konkursu opracowywane są przez czynnych nauczycieli
przedmiotów geografii i języka angielskiego III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.
6. Nadzór nad przebiegiem i ocena prac spoczywa na organizatorze konkursu.
7.Informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu oraz listy uczniów zakwalifikowanych do
konkursu, listy laureatów i finalistów są zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej
III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie https://lo3.szczecin.pl/
8.Wyłonieni laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymają powiadomienie do szkoły.

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Szkoła ma prawo zgłoszenia do konkursu 2 uczniów.
2.Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przesłanie karty zgłoszenia (Załącznik nr 3)
pocztą na adres: III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Pomorska 150, 70-812 Szczecin lub mailem
lo3@miasto.szczecin.pl do dnia 13 grudnia 2019 roku.
3.Opiekę nad uczniem sprawuje oddelegowany przez dyrektora nauczyciel szkoły macierzystej.
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4.Identyfikacja ucznia odbywa się poprzez okazanie legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości.
5.Uczeń przystępujący do konkursu akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązany jest do przestrzegania
komunikatów oraz instrukcji, która jest integralną częścią arkusza konkursowego.
6.Spóźnienie pozbawia ucznia możliwości udziału w konkursie. W uzasadnionych przypadkach
i nie później niż do zakończenia czynności organizacyjnych. Nie wydłuża się czasu pracy ucznia o czas
spóźnienia.
7.Podczas konkursu zabrania się wnoszenia do sal, w których odbywa się konkurs, urządzeń mobilnych oraz
korzystania z niedozwolonych pomocy wymienionych w komunikatach oraz instrukcji będącej integralną
częścią arkusza konkursowego, pod rygorem wykluczenia ucznia z dalszego udziału w konkursie.
8.Uczniowie, ich rodzice oraz opiekunowie naukowi po okazaniu dowodu tożsamości, po konkursie mają
prawo wglądu do ocenionych prac po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się z organizatorami
Konkursu. Ocenione prace nie podlegają odwołaniu.
9. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o konieczności zapoznania się
z klauzulą informacyjną oraz wypełnienia załączników zarówno przez uczniów biorących udział
w konkursie jak i ich opiekunów(Załączniki nr 5 i 6).
§ 4. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Harmonogram Konkursu GeoExplorer (Załącznik nr 1)
Zakres wiedzy (Załącznik nr 2)
Karta zgłoszenia uczestników (Załącznik nr 3)
Klauzula RODO (Załącznik nr 4)
Oświadczenia opiekuna na udział w Konkursie, przetwarzania danych i wizerunku (Załącznik nr 5)
Oświadczenie uczestnika/ rodziców na udział w Konkursie, przetwarzania danych
i wizerunku.(Załącznik nr 6)

Informacji o konkursie udzielają organizatorzy konkursu:
Bożena Gusar, tel. 660 995 599
Agnieszka Mentek tel. 502 168 948
Mail: lo3@miasto.szczecin.pl
*(Uwaga w korespondencji po przez mail wskazać tematu wiadomości np.: dot. – Konkursu GeoExplorer)
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