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 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnym 

im. Jarosława Iwaszkiewicza 

ul. Kochanowskiego 2 

32-300 Olkusz 

tel. 32 643 36 98 

e-mail: sp2olkusz5@wp.pl 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„OMNIBUS ” – XIX edycja 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu organizuje gminny 

konkurs adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych. 

 

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ KONKURSU: 

 

p. Anna Brzezińska 

p. Małgorzata Jedynak 

p. Ewelina Osak 

p. Małgorzata Osuch 

p. Barbara Skipiała 

p. Ewa Zubel-Oleszak 

 

 

telefon kontaktowy (32) 6433698 / sekretariat szkoły/ 

 

Regulamin + bieżące informacje nt. konkursu na stronie szkoły- 

http://zsp1olkusz.pl/sp2/konkursy 

 

CELE KONKURSU: 

 

- praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez uczniów klas młodszych, 

- wdrażanie do ról: aktywnego uczestnika zabawy, reprezentanta klasy, 

- integrowanie środowiska lokalnego: samorządowego, nauczycielskiego, sponsorów i rodziców. 

 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: (nie będzie etapu powiatowego) 

I etap – szkolny – 21.02.2023 r. 

II etap – gminny – 21.03.2023 r. 

 

Termin zgłaszania - do 13.02.2023 roku 
.
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ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

Do etapu gminnego Miasta i Gminy Olkusz wyłonieni zostaną uczniowie z klas I, II, III, którzy 

uzyskają najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym. Kwalifikacja będzie odbywać się oddzielnie dla szkół 

Miasta Olkusz oraz dla szkół z obszarów wiejskich Gminy Olkusz. Drugi etap konkursu dla uczniów ze szkół 

Miasta i Gminy Olkusz, odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Olkuszu. 

Do etapu gminnego z pięciu pozostałych gmin (Bolesław, Bukowno, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom), 

wyłonieni zostaną uczniowie z klas I, II, III, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym  

ze wszystkich szkół danej gminy. 

 

1. OGÓLNE INFORMACJE 

 

Prace konkursowe będą przesłane drogą elektroniczną ( e-mail) na adres szkoły, najpóźniej w dniu 

poprzedzającym eliminacje. 

Każdy etap konkursu trwa 60 minut i należy go przeprowadzić od 900 do 1000. 

Konkurs jest indywidualny. 

Zadania teoretyczne i praktyczne dostosowane będą do możliwości intelektualnych dzieci i będą 

obejmowały treści podstawowe i ponadpodstawowe znajdujące się w podstawie programowej dla klas               

I – III. We wszystkich etapach konkursu zadania będą polegały na napisaniu odpowiedzi na pytania, wyborze 

poprawnych odpowiedzi, uzupełnianiu zdań z lukami, układaniu puzzli, rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów 

itp. Polecenia będą zróżnicowane dla każdej grupy wiekowej ( klasy I, II, III). Wykonywane                                  

są indywidualnie, każda klasa biorąca udział w konkursie wystawia ze swojego grona co najmniej trzech 

uczestników. 

Uczestnicy indywidualni zobowiązani są zabrać ze sobą: długopisy, kredki w 12 kolorach, nożyczki i klej. 

 

2. KOMISJE KONKURSOWE 

I ETAP – KOMISJA SZKOLNA 

 

Komisje powołuje dyrektor szkoły. Przewodniczący otrzymują drogą elektroniczną treści 

zadań konkursowych najpóźniej w dniu poprzedzającym eliminacje szkolne oraz instrukcję dotycząca 

przeprowadzania konkursu. 

 

PROTOKOŁY Z WYNIKAMI KONKURSU W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ, ORAZ TRZY 

PRACE UCZNIÓW Z NAJWYŻSZĄ ILOŚCIĄ PUNKTÓW – W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ 

- należy przesłać do SP 2 w Olkuszu do dnia: 24.02.2023 r. 

Termin weryfikacji prac: 03.03.2023 r. 

 

OSTATECZNĄ LISTĘ UCZESTNIKÓW KOLEJNEGO ETAPU KONKURSU OGŁASZA KOMISJA    

SP 2 PO WERYFIKCJI PRZESŁANYCH PRAC I WYNIKÓW. 

Lista uczestników kolejnego etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce 

„konkursy” oraz przesłana drogą elektroniczną / e-mail/ do każdej szkoły. 
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II ETAP – KOMISJA GMINNA 

 

Komisje powołują przewodniczący Komisji Gminnej, którzy otrzymują drogą elektroniczną treści 

zadań konkursowych w dniu poprzedzającym eliminacje gminne, w celu przygotowania stanowisk pracy dla 

indywidualnych uczestników. 

Konkurs kończy się na etapie gminnym i wyłonieniu „Omnibusa” każdej z gmin na poziomie klas       

I, II, III. 

 

PROTOKOŁY Z WYNIKAMI KONKURSU W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ, ORAZ TRZY 

PRACE UCZNIÓW Z NAJWYŻSZĄ ILOŚCIĄ PUNKTÓW – W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ 

- należy przesłać do SP 2 w Olkuszu do dnia: 28.03.2023 r. 

Termin weryfikacji prac: 07.04.2023 r. 

 

OSTATECZNĄ LISTĘ LAUREATÓW KONKURSU OMNIBUS OGŁASZA KOMISJA SP 2                       

PO WERYFIKACJI PRZESŁANYCH PRAC I WYNIKÓW. 

 

Lista zostanie opublikowana w dniu 14.04.2023 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce „konkursy”              

oraz przesłana drogą elektroniczną /e-mail/ do każdej szkoły. 

Oficjalne zakończenie konkursu i nagrodzenie laureatów odbędzie się w SP 2 w dniu 27.04.2023 r, godzina 

zostanie podana w późniejszym terminie. 

 

3. ZASADY OCENIANIA 

 

Powołane komisje konkursowe oceniają poprawność wykonania działań. Za każde poprawnie wykonane 

zadanie przydzielają punkty. Zwycięzcą konkursu na poszczególnych etapach jest ten jej uczestnik w każdej 

grupie wiekowej, który zdobędzie najwięcej punktów i wykona zadania najszybciej. Dlatego bardzo ważna 

jest również kolejność oddania prac. (Nie ma miejsc ex aequo, dlatego komisje obliguje się, aby 

skrupulatnie zaznaczała kolejność oddania prac konkursowych.)  

 

Tylko jeden uczestnik (I miejsce w etapie szkolnym) z każdego poziomu (kl. I, II, III) przechodzi 

do etapu gminnego. 

Prace konkursowe uczestnicy wykonują długopisem lub piórem.                   

Prace wykonane ołówkiem nie będą podlegały sprawdzeniu. 

 

Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swojej pracy po każdym etapie konkursu w terminie do 3 

dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Komisję Weryfikacyjną. 

/nie ma możliwości kserowania i fotografowania prac konkursowych./ 

 

DECYZJA KOMISJI WERYFIKACYJNEJ JEST OSTATECZNA 

Do każdej pracy konkursowej przesyłanej do SP 2 należy dołączyć 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych każdego z uczniów – celem zamieszczenia wyników           

w internecie. 
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II ETAP GMINNY ODBĘDZIE SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH SZKOŁACH 

GMINA SZKOŁA W KTÓREJ 

ODBĘDĄ SIĘ ELIMINACJE 

IMIĘ I NAZWISKO 

PRZEWODNICZĄCEJ 

KOMISJI GMINNEJ 

Bolesław SP Krzykawa p. Katarzyna Biel 

Trzyciąż SP Sucha p. Bożena Żurowska 

Klucze SP Klucze p. Anna Ziaja 

Bukowno SP 1 Bukowno p. Aleksandra Żuchowska 

Miasto i Gmina Olkusz SP2 Olkusz p. Barbara Skipiała 

Wolbrom SP1 Wolbrom p. Aleksandra Gromadowska 
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Szkoła Podstawowa nr 2 

z Oddziałami 

Integracyjnymi im. 

Jarosława Iwaszkiewicza 

ul. Kochanowskiego 2 

32-300 Olkusz 

tel.32 643 36 98 

e-mail: sp2olkusz5@wp.pl 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO 

GMINNEGO KONKURSU „OMNIBUS” 

edycja XIX rok szkolny 2022/2023 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr ……. w ……………………………………………………… 

GMINA ……………………………………………………………………………………….. 

ADRES ………………………………………………………………………………………… 

TEL. …………………………………………………………………………………………… 

ADRES e-mail …………………………………………………………………………………. 

( uzupełnić koniecznie !!!) 

 

Zgłasza chęć udziału w konkursie „Omnibus” edycja XIX w roku szkolnym 2022/2023 klas:  

    (zaznaczyć) 

I             TAK / NIE 

II            TAK / NIE 

III           TAK / NIE 

 

……………………………. ……………………………… 

pieczątka szkoły  Dyrektor szkoły 

 

 

 

…………………………….. 

data 
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Szkoła Podstawowa nr 2 

z Oddziałami Integracyjnym 

im. Jarosława Iwaszkiewicza 

ul. Kochanowskiego 2 

32-300 Olkusz 

tel. 32 643 36 98 

e-mail: sp2olkusz5@wp.pl 

 

 

 

 Organizatorzy gminnego konkursu „Omnibus” 2022/2023 zwracają się z prośbą           

o dostarczenie zgód na przetwarzanie danych uczniów, którzy zakwalifikowali się do dalszych etapów 

naszego konkursu. Zgody rodziców umożliwią nam podanie danych osobowych uczniów, uczestników                                   

i laureatów konkursu na naszej stronie internetowej. 

Zgody prosimy o przesłanie do SP 2 w Olkuszu wraz z protokołami etapu gminnego konkursu. 

 

Wzór zgody: 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach konkursu „Omnibus” 2022/2023. 

 

 

Wyrażam / nie wyrażam/ zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki / syna 

. .......................................................................................................................uczennicy/ ucznia 

imię i nazwisko 

 

............................................................................................................................................... 

nazwa szkoły 

 

uczestnika konkursu „Omnibus” 2022/2023 r. organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu oraz umieszczenie nazwiska i nazwy szkoły w internecie           

na stronie Szkoły Podstawowej nr 2. 

 

 

Podpis rodzica: 

mailto:sp2olkusz5@wp.pl

