ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Nr 2

REGULAMIN II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
WIEDZY O POZNANIU 2016
Konkurs pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Poznania
i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
CELE KONKURSU


Propagowanie wiedzy o swoim rodzinnym mieście.



Kształtowanie więzi emocjonalnych ze swoim miejscem zamieszkania.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III szkół podstawowych miasta Poznania.



Szkoły reprezentuje czterech przedstawicieli wybranych w trakcie eliminacji szkolnych(można wykorzystać przesłane wraz z regulaminem pytania na etap szkolny).



Uczniowie biorą udział w konkursie na podstawie pisemnego zgłoszenia uczniów,
przesłanego do Organizatora konkursu.

Zgłoszenie listy uczestników należy przesłać faksem, pocztą na adres szkoły, lub
e-mailem do 25 lutego 2016 r.
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53, tel. (061) 833-10-10, fax (061) 833-25-41
poczta@zs2poznan.pl


Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926j.t. ze zmianami) na załączonych drukach.

ZAKRES WIADOMOŚCI










Położenie Poznania na mapie Polski.
Podstawowe wiadomości o podziale administracyjnym Poznania (nowy podział od
stycznia 2011)
Tereny zielone w naszym mieście.
Podstawowe wiadomości z historii miasta.
Legendy związane z Poznaniem, (zbiór A. Plenzler „Legendy Poznania” – „O założeniu
Poznania”, „O mieczu w poznańskiej katedrze”, „O górze Zamkowej”, „O świętym
Marcinie i piekarzu Walentym”, „O poznańskich koziołkach”, „O królu kruków”).
Wiadomości o herbie Poznania.
Zabytki, pomniki, ważne obiekty w naszym mieście (rozpoznawanie na zdjęciach,
nazywanie).
Gwara poznańska.
Rzeki i jeziora w obrębie miasta.

KRYTERIA OCENIANIA I PRZYZNAWANIA NAGRÓD





Każdy z uczestników indywidualnie wypełnia test wiadomości ( 40 minut).
Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w następujących kategoriach:
- Tytuł "Małego Miłośnika Poznania 2016" dla zdobywcy/ców największej liczby
punktów,
- I miejsce (powyżej 90 do 100% możliwej do uzyskania liczby punktów),
- II miejsce (powyżej 80 do 90% możliwej do uzyskania liczby punktów),
- III miejsce (powyżej 70 do 80% możliwej do uzyskania liczby punktów),
- Wyróżnienie (od 60 do 70% możliwej do uzyskania liczby punktów).
Zwycięzca(y) konkursu i osoby, które zdobyły I,II,III lub wyróżnienie otrzymują
dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymują podziękowanie i drobne upominki.
Opiekunowie laureatów i osób wyróżnionych otrzymują pisemne podziękowanie za
przygotowanie ucznia do konkursu.

TERMIN KONKURSU
Finał konkursu odbędzie się dnia 10.03.2016 r. o godz.11.00 w Zespole Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr2 w Poznaniu przy ulicy Prądzyńskiego 53
(I piętro – budynek E – wejście od ul. Sikorskiego). Przewidywany czas trwania finału ok. 50
minut.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 22.03.2016 r.
o godzinie 15.30 (ok.40 minut). Lista laureatów konkursu zostanie przesłana do
zainteresowanych szkół do dnia 17. 03. 2016.
Zwracamy się z prośbą do nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu
o przesłanie propozycji pytań konkursowych wraz ze zgłoszeniem uczestników. Pozwoli to
nam uwzględnić w testach dla uczniów pytań z tematyki realizowanej w danej szkole.
Prosimy również nauczycieli-opiekunów o pomoc przy sprawdzaniu prac
uczestników, po zakończeniu finału w dniu 10.03.2016.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Organizatorzy konkursu:
Małgorzata Przygórska
Jadwiga Górna
Bożena Owczarek

Patronat Konkursu

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Nr 2
61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53, tel. (061) 833-10-10, fax (061) 833-25-41, NIP 783-16-42-785, REGON 300880492

Karta zgłoszenia uczestników
Nazwa, adres szkoły, telefon, fax.

1. Imię i nazwisko ucznia, klasa.

1. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

2. Imię i nazwisko ucznia, klasa.

2. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

3. Imię i nazwisko ucznia, klasa.

3. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

4. Imię i nazwisko ucznia, klasa.

4. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

Oświadczenie ucznia
…………………………………………………………
( imię i nazwisko )
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów II MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU WIEDZY O POZNANIU danych osobowych oraz wizerunku mojej córki/
mojego syna zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych
( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)
……………………………

……………………………………………

Miejscowość i data

Podpis rodzica / opiekuna

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie nauczyciela
…………………………………………………………
( imię i nazwisko )
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów II MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU WIEDZY O POZNANIU moich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz.926 z późn. zm.)
……………………………
Miejscowość i data

……………………………………………
Podpis nauczyciela

