Regulamin
konkursów na najlepszego ucznia
w poziomie klas z poszczególnych przedmiotów
1. Konkurs na najlepszego ucznia może być przeprowadzony
z każdych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Konkurs obejmuje zakres umiejętności i wiadomości zgodnych z Podstawą
programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-8) lub III
etapu edukacyjnego (klasy III gimnazjum) oraz z obowiązującymi programami
nauczania.
3. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy otrzymali co najmniej oceny
dobre z danych zajęć edukacyjnych na pierwszy okres nauki w danym roku
szkolnym oraz wykazują szczególne zainteresowania daną dziedziną wiedzy.
4. Laureatem konkursu zostaje uczeń, który uzyskał najwyższą liczby punktów, ale
musi ona wynosić przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi.
5. Jeśli żaden uczestnik konkursu nie uzyska wskazanej minimalnej liczby punktów,
tytuł nie jest przyznawany.
6. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej
uczniów o wyniku decydują kolejne rozgrywki.
7. Zdobycie tytułu najlepszego ucznia z określonych zajęć edukacyjnych skutkuje
bieżącą oceną celującą z tych zajęć o wadze 100 wpisywaną do dziennika.
8. Wybór formy sprawdzania wiedzy uczniów należy do zespołu nauczycieli
uczących danego przedmiotu.
9. Konkurs trwa 45 minut.
10. Zwycięzca konkursu otrzymuje honorowy tytuł np. „Najlepszy Matematyk”,
nagrodę i dyplom wręczane podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
11. Za organizację konkursów odpowiadają przewodniczący zespołów
przedmiotowych i nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych.
12. Zakres wymagań konkursowych określają nauczyciele poszczególnych
przedmiotów i podają do wiadomości uczniów do końca pierwszego okresu w
danym roku szkolnym.
13. Konkursy odbywają się wyłącznie poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi
dla danego poziomu (przed lekcjami lub po lekcjach) w terminach wyznaczonych
przez nauczycieli i podanych do wiadomości przynajmniej na tydzień przed
konkursem na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.
14. Nie przewiduje się wyznaczenia drugiego terminu konkursu dla ucznia bez
względu na powód nieobecności.
15. Nazwiska laureatów konkurów podawane są na tablicy informacyjnej oraz na
stronie internetowej szkoły.
16. Informacji o szczegółowych wynikach konkursu udzielają nauczyciele
poszczególnych przedmiotów odpowiedzialni za organizację danego konkursu.

