Powiatowy Konkurs Mitologiczny dla szkół podstawowych
powiatu buskiego - sesja 2017/18
Rusza kolejna edycja konkursu „Świat starożytnej Grecji”, której organizatorami są: Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2 w Busku - Zdroju oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w
Busku –Zdroju.
Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów zainteresowanych starożytną kulturą i mitologią grecką.
Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać do dnia 12 stycznia 2018 r. na adres:
sp2_ busko@op.pl (temat: Mitologia)
lub
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. J. Korczaka 13, 28-100 Busko - Zdrój.
Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 9 lutego 2018 r.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu

Regulamin
Powiatowego Konkursu Mitologicznego
dla szkół podstawowych powiatu buskiego 2017/18
I. Tytuł konkursu:
„Świat starożytnej Grecji”
II. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku - Zdroju przy współpracy
Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku- Zdroju.
Koordynatorki:





Jadwiga Kubicka – nauczycielka języka polskiego w PSP nr 2 w Busku - Zdroju,
Ewa Gunia - nauczycielka języka polskiego w PSP nr 2 w Busku - Zdroju,
Justyna Nieć – nauczycielka języka polskiego w PSP nr 2 w Busku - Zdroju
Teresa Wójcik – nauczyciel, doradca metodyczny PODiDN w Busku - Zdroju.

Patronat medialny:



„Tygodnik Ponidzia”
„Buski Kwartalnik Edukacyjny”.

III. Adresat konkursu:
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas V i VI powiatu buskiego.
IV. Cele konkursu:











popularyzacja wiedzy o literaturze antycznej i jej ponadczasowości,
budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą starożytną,
wykazanie się znajomością treści mitów greckich,
doskonalenie umiejętności czytania za zrozumieniem,
szukanie związków między mitologią grecką a współczesnym językiem,
mobilizowanie uczniów do zdobywania wiedzy,
integrowanie uczniów z różnych szkół,
promowanie uczniów uzdolnionych z przedmiotów humanistycznych,
motywowanie do zdrowej rywalizacji,
uświadomienie konieczności respektowania reguł konkursu.

V. Zakres tematyczny:


Mitologia grecka.

VI. Zalecana literatura:


I i II etap: Jan Parandowski „Mitologia”, cz. I "Grecja” (oprócz „Wojny trojańskiej”).



III etap: Jan Parandowski „Mitologia”, cz. I „Grecja” (łącznie z „Wojną trojańską”),
Stanisław Stabryła „Słownik szkolny. Mitologia grecka i rzymska”.

VI. Organizacja konkursu:
Konkurs jest trzyetapowy:
I etap – szkolny:






Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy nadsyłać do dn. 12.01.2018 r. drogą pocztową
na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. J. Korczaka 13, 28-100 Busko-Zdrój lub
na adres e-mail sp2_busko@op.pl (temat: Mitologia).
Udział w etapie gminnym jest poprzedzony eliminacjami szkolnymi, które pozwolą wytypować
do konkursu 3 - 5 uczniów ze szkół dużych, 1 - 2 uczniów ze szkół mniejszych.
Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
Komisja szkolna we własnym zakresie przygotowuje zestawy pytań dla dzieci i najlepszych
uczniów typuje do gminnego etapu konkursu, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy
przesłać do dn. 09.02.2018 r. drogą pocztową na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2,

ul. J. Korczaka 13, 28-100 Busko - Zdrój lub na adres e-mail sp2_busko@op.pl (temat:
Mitologia).
II etap – Gminny:











Eliminacje gminne odbywają się jednocześnie w wytypowanych przez koordynatorów szkołach
w dniu ustalonym przez Organizatora konkursu, tj. 21 marca 2018 r. o godz.1000.
Konkurs będzie miał formę pisemną (pytania zamknięte, otwarte, krzyżówki, czytanie ze
zrozumieniem).
Etap gminny przeprowadzają Gminne Komisje Konkursowe.
Zestawy pytań zostaną przesłane drogą pocztową do szkół odpowiedzialnych za
przeprowadzenie konkursu.
Gminna Komisja Konkursowa w dniu konkursu – 21.03.2018 r. o godz. 1000 dokona otwarcia
kopert z zestawami pytań, następnie otworzy klucz odpowiedzi.
Pytania dla wszystkich uczniów są identyczne.
Dla uczniów, którzy uzyskali w II etapie konkursu min. 60% ogólnej liczby punktów, należy
wypełnić i przesłać zbiorczy arkusz sprawozdawczy drogą pocztową na adres: Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. J. Korczaka 13, 28-100 Busko - Zdrój lub na adres e-mail:
sp2_busko@op.pl w terminie do 27 marca 2018 r.
Nie należy umieszczać w zbiorczym arkuszu sprawozdawczym nazwisk uczniów
niespełniających powyższych warunków.

III etap – powiatowy:


Eliminacje powiatowe odbędą się w dn. 9 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
w Busku - Zdroju, ul. J. Korczaka 13 o godz. 1000.



Wykaz uczniów zakwalifikowanych do III etapu /powiatowego, tj. od 20 do 25 uczniów z
największą ilością punktów, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatowego
Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju www.podidn.buskozdroj.com.pl.

VII. Przebieg konkursu i ocena:









Wszystkie eliminacje przeprowadza się w formie pisemnej.
W ramach eliminacji gminnych uczniowie udzielają pisemnych odpowiedzi na test zawierający
zadania zamknięte i otwarte w warunkach kontrolowanej samodzielności.
Test przeprowadzany jest anonimowo i rozkodowywany po zakończeniu pracy przez komisję.
Zestawy pytań na etap gminny szkoły otrzymują od Organizatora konkursu.
Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut, nie wliczając czasu na sprawy
organizacyjne. Uczestnik nie może posługiwać się żadnymi pomocami naukowymi.
Oceny testu dokonują członkowie Gminnej Komisji Konkursowej w oparciu o klucz
odpowiedzi.
Prace ocenia się jednolitym systemem punktowym, który szkoły otrzymają od Organizatora w
dniu konkursu.
Organizatorzy w zależności od wyników II etapu konkursu decydują o liczbie punktów, która
uprawnia do zakwalifikowania się uczniów do III - powiatowego etapu konkursu.




Eliminacje III stopnia /powiatowe/ obejmują test pisemny (zadania zamknięte i otwarte,
czytanie ze zrozumieniem, krótką formę wypowiedzi).
Test przeprowadzany jest anonimowo i rozkodowywany po zakończeniu pracy przez uczniów.

Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.








Oceny testu wg jednolitego systemu punktowego dokonują członkowie Jury powołanego przez
Organizatora.
Jury wyłania 10 uczestników mających największą liczbę punktów, którzy uzyskują tytuł
laureata konkursu i nagrody.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu.
Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na etap III /powiatowy/ na własny koszt.
Na wszystkie etapy konkursu wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
uczestników.
We wszystkich sprawach związanych z konkursem można zwracać się do p. Ewy Guni lub p.
Jadwigi Kubickiej, tel. sekretariat (41) 378 33 37 lub: 662 223 746; 666 120 633
Organizatorzy zachęcają do udziału w konkursie

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
.............................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły)

.............................................................................................................................................
Adres....................................................................................................................................
Gmina……………………………………………………………………………………....

zgłasza uczniów do Konkursu Mitologicznego.

Nauczyciele odpowiedzialni:

..............................................................................................................................................
Kontakt:
tel. do szkoły:..........................................................................
e- mail:..................................................................................

………………………………………….
podpis dyrektora szkoły

Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
.............................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły)

.............................................................................................................................................
Adres....................................................................................................................................
Gmina……………………………………………………………………………………....

zgłasza uczniów do Gminnego Etapu Konkursu Mitologicznego:
Nazwisko i imię ucznia, klasa ……………………………………………………………………………
.
Nazwisko i imię ucznia, klasa …………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię ucznia, klasa …………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię ucznia, klasa …………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię ucznia, klasa …………………………………………………………………………….

Nauczyciele odpowiedzialni:

..............................................................................................................................................
Kontakt:
tel. do szkoły..........................................................................
e- mail..................................................................................
………………………………………….
podpis dyrektora szkoły

……………………………………..

……………………………….

……………………………………..

miejscowość, data

( imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów)

…………………………………..
…………………………………..
(adres rodziców/ prawnych opiekunów)

Oświadczenie
W związku z udziałem syna/córki
…………………………………………………………………………………………………
( imię/ imiona i nazwisko dziecka)

ucznia/uczennicy………………………………………………………………………………..
( dokładna nazwa i adres szkoły)

w eliminacjach gminnych i / lub powiatowych konkursu
…………………………………………………………………………………………………..
( nazwa konkursu)

organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli i
Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Busku - Zdroju w roku szkolnym 2017/18, wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr101,
poz.926, ze zm.).
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, a w
szczególności opublikowane na stronach internetowych PODiDN-u oraz PSP nr 2 w
Busku - Zdroju na liście uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu
powiatowego oraz na liście laureatów i finalistów ww. konkursu, a także w prasie
lokalnej i na stronach internetowych organizatorów poprzez informację o wynikach
konkursu i osiągnięciach uczniów.
…………………………………………….
(podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

