
II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  

„SMOK SUSKI 2016” 

DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM 

1. CELE KONKURSU

 rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukami humanistycznymi oraz przyrodniczo -

matematycznymi,

 stosowanie wiedzy i umiejętności przyrodniczych i matematycznych w praktyce,

 wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy,

 stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w zdrowej rywalizacji z innymi

uczniami,

 ukazanie korelacji między przedmiotami,

 stworzenie możliwości współpracy między nauczycielami i uczniami różnych szkół,

 promocja szkoły w środowisku lokalnym.

2. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Suchej Beskidzkiej 

Odpowiedzialni nauczyciele: Magdalena Świerkosz 

      Anna Ostruszka – Waryło 

      Barbara Wrona 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian organizacyjnych związanych z konkursem. 

3. ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO KONKURSU

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie jednej dwuosobowej drużyny 

składającej się z uczniów klas drugich – drużyna powinna mieć swoją nazwę. Drużynie 

powinna towarzyszyć drużyna dopingująca składająca się z 2-3 uczniów. 

Informację o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przesłać faksem lub dostarczyć do 

sekretariatu szkoły (załącznik 1) do dnia  21 kwietnia 2016r.  Pisemne zgłoszenie drużyny i 

opiekuna musi być potwierdzone podpisem dyrektora szkoły. 



Uczestnicy, uczniowie dopingujacy oraz ich opiekunowie zgłaszając się do konkursu 

jednocześnie wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych do 

celów konkursu.  

Adres szkoły:  

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II 

ul. płk. T. Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka,  tel./fax. 33 874 22 18     

4. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

II edycja Międzyszkolnego Konkursu „Smok suski 2016” odbędzie się 6 maja 2016r. 

(piątek) o godz. 9.00. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Zespołu Szkół. 

5. PRZEBIEG KONKURSU

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas drugich gimnazjum.

2. Do konkursu przystępuje jedna dwuosobowa drużyna.

3. Drużyny rywalizują ze sobą w rozgrywkach zespołowych.

4. Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap: test z przedmiotów: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka oraz 

matematyka (45 min.) składający się z zadań zamkniętych: zadania z jedną poprawną 

odpowiedzią, zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda/fałsz, zadania z luką, 

itp. 

Przerwa: (ok. 15 min.) 

II etap: zadania praktyczno – obliczeniowe, w których drużyny będą musiały 

wykazać się umiejętnościami wykorzystania wiedzy w praktyce, korzystania z 

informacji, rozumowania, wykonywania doświadczeń, itp. (90 min). 

5. Czas trwania konkursu – 3 h.

6. Wszyscy nauczyciele odpowiedzialni za swoje drużyny biorą udział w pracach komisji

konkursowej.

6. ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOŚCI WYMAGANYCH NA KONKURSIE

Zakres tematyczny obejmuje treści zawarte w zapisach podstawy programowej kształcenia 

ogólnego z przedmiotów: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka oraz matematyka 

obejmujący materiał klasy pierwszej i drugiej. 



7. NAGRODY 

W konkursie zostaną nagrodzone drużyny, które zajmą I, II i III miejsce. 

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy. 

Wręczenie nagród nastąpi zaraz po konkursie. 

 

Regulamin konkursu jest dostępny  na stronie internetowej Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa 

nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej: http://www.zssucha.pl 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zssucha.pl/


Załącznik 1 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

do 

 
II Międzyszkolnego Konkursu  

„Smok suski 2016” 

dla uczniów klas drugich gimnazjum 

 

 

 

Nazwa szkoły  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Członkowie drużyny 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Nazwa drużyny 

……………………………………………………………………………… 

 

Opiekun   

……………………………………………………………………………… 

 

Liczba członków drużyny dopingującej 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

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

  Miejscowość, data                                         Podpis, pieczątka dyrektora szkoły 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

OŚWIADCZENIE 

zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
 

 

Dotyczy uczennicy/ucznia 

 

....................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych oraz wizerunku mojego dziecka do celów związanych z udziałem mojego dziecka w 

II Międzyszkolnym Konkursie „Smok suski 2016”dla uczniów klas drugich gimnazjum (strona 

internetowa Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II, strona 

miasta Sucha Beskidzka, lokalna prasa).  
 

 

 

.................................................                             ........................................................ 
       miejscowość, data                                  podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 
 

 

 

 

 

 


