REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO
INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU

,,OMNIBUS”
dla uczniów ostrowskich szkół podstawowych

Pod Patronatem Prezydenta Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego

Rok szkolny 2016/2017
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Zachęcamy Was do wspólnej rywalizacji!

Organizatorzy konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Macieja Rataja
w Ostrowie Wielkopolskim

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs objęty jest patronatem
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
1. Cele konkursu:
 umożliwienie uczniom szkół podstawowych wykazania się wiedzą z różnych dziedzin życia;
 aktywizacja dzieci , zachęcanie do współzawodnictwa i poszerzania wiedzy;
 uaktywnianie uczniów poszczególnych szkół oraz ich integracja.

2. Termin i miejsce: 30 marca 2017 r. godz. 12.00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim (dojazd autobusem linii nr 14,1).

3. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 112
4.Warunki uczestnictwa:
 Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dla uczniów klas III
b) dla uczniów klas IV - VI
 Zakres materiału dla uczniów klas III obejmuje program edukacji wczesnoszkolnej, może
wykraczać poza podstawę programową.
 Materiał dla uczniów kl. IV –VI obejmuje program nauczania wszystkich przedmiotów
szkoły podstawowej, wiedzę z zakresu ekologii, kultury i sztuki, a także życia publicznego i
historii naszego miasta, rejonu, kraju i Europy.
 W drugim etapie konkursu klas IV –VI sprawdzana będzie również
sprawność fizyczna uczestników (obowiązuje strój sportowy).

5. Termin i tryb zgłaszania uczestników:

 Nauczyciele / Samorząd Uczniowski do udziału w konkursie typują reprezentacje swojej
szkoły - trzech uczestników z klas III oraz trzech zawodników z klas IV – VI.
 Imię i nazwisko zakwalifikowanych uczniów i ich opiekunów należy przesłać do Szkoły
Podstawowej nr 6 w terminie do 17 marca 2017 r.

6. Organizacja i przebieg konkursów:
Powołanie komisji

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu w obu kategoriach wiekowych czuwają
komisje złożone z przedstawicieli kilku szkół powołanych przez organizatora konkursu.
Wyniki podsumowuje się odrębnie dla każdej grupy wiekowej, przyznając tytuł
Omnibusa klas III i Omnibusa klas IV – VI oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii.
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W kategorii klas III
 Konkurs ma formę testu składającego się z różnorodnych zadań sprawdzających wiedzę
uczestników.
 Po zakończeniu części konkursowej, uczniowie wezmą udział jako obserwatorzy w części
sportowej konkursu ,,Omnibus” dla klas IV –VI.

W kategorii klas IV –VI

Konkurs ma dwa etapy:
 Część pierwsza polega na wykonywaniu różnorodnych zadań sprawdzających ogólną wiedzę
i umiejętności zawodników.
 Część druga składa się z konkurencji sprawnościowych.

Przewidywany czas konkursu:

godzina 12.00 – aula szkolna
 powitanie gości i uczestników
 przedstawienie komisji
godzina 12.15 – klasy III – sala edukacji wczesnoszkolnej – rozwiązywanie testu z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej
godzina 12.15 – klasy IV –VI– aula szkolna - rozwiązywanie zadań
godzina 13.15 – sala gimnastyczna – konkurencje sportowe.

Podsumowanie konkursu:
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się tego samego dnia po
zakończeniu prac komisji, tj. 30 marca 2017 r. około godziny 14.30 w auli szkolnej.
Regulamin konkursu oraz wzór karty zgłoszeniowej zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły:

www.podstawowa6.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA
Dane szkoły zgłaszającej
…………………………..
……………………………
……………………………
……………………………
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Partyzancka 15
63-40

Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs
„OMNIBUS”
dla uczniów klas III

L. p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko
nauczyciela uczącego

Imię i nazwisko
opiekuna grupy

1.
2.
3.

Prosimy o wypełnienie danych pismem komputerowym
i przesłanie ich do 17 marca 2017 r.
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KARTA ZGŁOSZENIA
Dane szkoły zgłaszającej
…………………………..
……………………………
……………………………
……………………………
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Partyzancka 15
63-40

Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs
„OMNIBUS”
dla uczniów klas IV - VI

L. p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko
nauczyciela uczącego

Imię i nazwisko
opiekuna grupy

1.
2.
3.

Prosimy o wypełnienie danych pismem komputerowym
i przesłanie ich do 17 marca 2017 r.
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