
     
REGULAMIN III MI ĘDZYSZKOLNGO KONKURSU 

WIEDZY  „OMNIBUS 2017” 
DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

MIASTA ŚWIDNIKA 
 
 

 
1. Postanowienia ogólne:  
Konkurs „Omnibus 2017 ” przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych 
miasta Świdnika.  
 
2. Organizator konkursu:  
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku 
 

3. Miejsce konkursu: 
Konkurs „Omnibus 2017” odbędzie się dnia 12 kwietnia 2017r. o godz. 8.00  
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku 
 
4. Cele konkursu:  
a. Rozwijanie zdolności uczniów i ich zainteresowań z zakresu edukacji językowej, 
matematycznej, środowiskowej, muzycznej, ekologicznej oraz wiedzy ogólnej;  
b. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności; 
c. Motywowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do podejmowania różnorodnych 
działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym; 
d. Promowanie osiągnięć najlepszych uczniów klas III oraz wyłanianie talentów.  
e. Wprowadzenie uczniów do przestrzegania zasad rywalizacji; 
 
5. Zakres tematyczny:  
Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia ze zintegrowanej edukacji 
wczesnoszkolnej dotyczące wszystkich dziedzin realizowanych podczas edukacji  
z uwzględnieniem zakresu wymagań wykraczających poza podstawę programową nauczania 
I - III szkół podstawowych. 
 
6. Zasady przeprowadzenia konkursu:  
a. Do konkursu może przystąpić po jednym uczniu z każdej klasy trzeciej uczącej się  
w danej placówce, wyłonionych np. w konkursie klasowym, szkolnym lub według uznania 
wychowawcy klasy.  
b. Przewidujemy jeden etap konkursu.  
c. Uczniowie, którzy przystąpią do konkursu będą rozwiązywali w czasie 45 minut zadania 
w formie testu o różnym stopniu trudności.  



d. Wszystkie zadania konkursowe będą punktowane według wcześniej ustalonego klucza;  
e. Zwycięzcą zostanie uczeń, który osiągnie najwyższą liczbę punktów.  
 
7. Sposób zgłaszania uczestników:  
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić dołączone do regulaminu zgłoszenie 
uczestnika konkursu i przesłać je do dnia  31 marca 2017r. 
na adres: Szkoła Podstawowa nr 5,  21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6, przesłać faksem: 
81 468 76 78 lub złożyć w sekretariacie szkoły. 
 
8. Nagrody i wyróżnienia:  
Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe za uzyskanie tytułu „OMNIBUSA 2017” 
oraz 3 wyróżnienia;  
Każdy z uczestników biorących udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom. 
 
9. Organizacja pobytu uczniów w Szkole Podstawowej nr 5 w dniu przeprowadzenia 
konkursu: 
a. uczniowie z innych szkół przychodzą i wychodzą pod opieką nauczyciela danej placówki; 
b. w czasie sprawdzania prac przez Komisję dzieci biorą udział w zabawach na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 5; 
c. po sprawdzeniu prac odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. 
 
Organizator zachęca do wzięcia udziału w konkursie uczniów wszystkich szkół  
podstawowych miasta Świdnika. Regulamin i Karta Zgłoszenia jest do pobrania na stronie 
internetowej naszej szkoły.  
 
Uczestnicy proszeni są o wzięcie na konkurs długopisów. 
 
10. Osoby odpowiedzialne za konkurs: Mariola Piętal maripiet@op.pl 
                                                            Marzena Herda maher@o2.pl 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Załącznik 1  

 

Pieczątka szkoły                                                         Świdnik, dnia ................... 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnika  
do Międzyszkolnego Konkursu   

uczniów klas trzecich „OMNIBUS 2017” 
 

Szkoła Podstawowa nr ................... 
Klasa ...................... 
Nazwisko i imię uczestnika .............................................................................. 
Nazwisko i imię uczestnika .............................................................................. 
 
Nazwisko i imię wychowawcy klasy ................................................................ 
Kontakt (adres E- mail lub nr tel.)………………………………………………….. 

 

 

                                                                                              podpis wychowawcy 

…………………………….. 

 

*Prosimy wypełnić Kartę Zgłoszenia pismem DRUKOWANYM. 


