REGULAMIN POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ
ZDOLNI Z POMORZA
dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej województwa pomorskiego
z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz przedmiotów rozwijających
kompetencje społeczne w roku szkolnym 2019/2020
§ 1. USTALENIA PODSTAWOWE
1. Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza jest konkursem organizowanym w ramach
projektu Zdolni z Pomorza.
2. Organizatorem Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Słupsku.
3. W skład Komitetu Organizacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza (zwanej
dalej PLZ) wchodzą:
1) koordynator wojewódzki konkursu z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
2) koordynator Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego,
3) konsultant z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
4) eksperci odpowiedzialni za przygotowanie zadań konkursowych,
5) dwóch przedstawicieli Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego.

4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej
województwa pomorskiego.
5. Konkurs przebiega w trzech etapach:
I etap – kwalifikacyjny,
II etap – powiatowy,
III etap – wojewódzki.
6. Szczegóły: terminy poszczególnych etapów PLZ określone są w harmonogramie (Załącznik

zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach
Zdolni z Pomorza
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7. Zakres wymagań na poszczególnych etapach konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności
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nr 1).

programowych dla szkoły podstawowej z: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii
oraz w przypadku przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne z: języka polskiego,
historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki (Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
(Dz. U. 2017 poz. 356). Zakres wymagań na etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony
jest dodatkowo o treści podane w terminie zgodnym z harmonogramem (Załącznik nr 1).
8. Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest przesłać podpisaną dokumentację wymaganą
w projekcie Zdolni z Pomorza
organizatora

po uprzednim wydrukowaniu jej ze strony internetowej

(www.odn.slupsk.pl)

lub

z

portalu

Zdolni

z

Pomorza

(www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza,
do dnia podanego w harmonogramie.
Wymagana dokumentacja:
– Deklaracja uczestnika projektu,
– Zakres danych osobowych uczestnika projektu,
– Oświadczenie uczestnika projektu,
– Oświadczenie uczestnika projektu,
– Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie
9. Niezłożenie dokumentacji, o której mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie, uniemożliwia
uczestnikowi dalszy udział w konkursie.
10. Uczestnik PLZ, który jest objęty innymi formami wsparcia w programie Zdolni z Pomorza
(tj. Dyskusyjny Klub Filmowy, Spotkanie autorskie, Obóz naukowy, Konkurs projektów,
w projekcie, zobowiązany jest do złożenia jedynie dokumentu: Oświadczenia uczestnika
projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie
Zdolni z Pomorza
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Warsztaty specjalistyczne) i złożył dokumenty wymagane
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Konferencja uczniowska,

§ 2. CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE KONKURSU
1. Popularyzacja przedmiotów ścisłych i rozwijających kompetencje społeczne.
2. Motywowanie do promowania wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień.
3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień kierunkowych.
4. Stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia i sprawdzania nabytych
umiejętności.
5. Wdrażanie do samokształcenia i samorozwoju.
6. Inspirowanie uczniów

do obserwacji

otaczającego świata, stwarzanie możliwości

wykonywania doświadczeń/eksperymentów, prowadzenia obserwacji – biologicznych,
chemicznych i fizycznych, ilustrujących procesy zachodzące wokół człowieka.
7. Kształtowanie umiejętności posługiwania się metodą naukową w praktyce i teorii.
8. Kształtowanie zdolności do konstruktywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach
komunikacyjnych, wyrażania różnych punktów widzenia, kierowania się empatią,
wykazywanie się tolerancją.
9. Promowanie osiągnięć uczniów.
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU
1.

PLZ przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do klas VII i VIII szkół podstawowych,
z województwa pomorskiego. Uczestnictwo uczniów w konkursie jest dobrowolne.

2.

Udział uczestników w konkursie jest bezpłatny.

3.

Uczestnictwo uczniów w PLZ zgłasza szkoła/placówka oświatowa poprzez formularz
zamieszczony na stronie internetowej organizatora (www.odn.slupsk.pl).

4.

Uczeń może zgłosić się samodzielnie. Wówczas organizator konkursu w porozumieniu
ze

szkołą

lub

Lokalnymi

Centrami

Nauczania

Kreatywnego

wyznacza

miejsce

przeprowadzenia konkursu.
5.

Uczeń, który zgłosił się samodzielnie do konkursu, o miejscu przeprowadzenia I etapu zostaje
Termin zgłoszeń przez szkołę/placówkę upływa: 16 października 2019 r. Zgłoszenia
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6.

przekazane po terminie i dokonane w inny sposób niż elektroniczny nie będą brane pod uwagę.
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poinformowany do 3 dni przed jego realizacją.
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Termin zgłoszeń indywidualnych upływa 27 września 2019 r. Zgłoszenia przekazane

7.

po terminie i dokonane w inny sposób niż elektroniczny nie będą brane pod uwagę.
Zgłoszenie do udziału w PLZ jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez

8.

organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie związanym z organizacją,
przebiegiem i upowszechnianiem konkursu.
9.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania konkursowych prac uczniowskich
do celów szkoleniowych oraz upowszechniających dorobek PLZ.
§ 4. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

1.

PLZ organizowana jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oddzielnie dla
przedmiotów: fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, przedmioty rozwijające
kompetencje społeczne.

2.

PLZ jest konkursem realizowanym w trzech etapach:

1) I etap kwalifikacyjny – przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach
oświatowych,
2) II etap powiatowy – w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników
w miejscu ich zamieszkania i przesłane do organizatora PLZ,
3) III etap wojewódzki – przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora
PLZ.
3.

Liczba punktów możliwa do uzyskania przez uczestnika na poszczególnych etapach PLZ jest
następująca:
a)

I etap kwalifikacyjny – 30 punktów,

b)

II etap powiatowy – 50 punktów,

c)

III etap wojewódzki – 50 punktów, dodatkowo uczeń może zdobyć 10 punktów
za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego

Punkty otrzymane w kolejnych etapach konkursu nie sumują się z zastrzeżeniem §8 ust. 8.

5.

Terminy poszczególnych etapów konkursu oraz miejsce przeprowadzenia III etapu ustala
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rozwiązaniem.

organizator PLZ (Załącznik nr 1).
Zdolni z Pomorza

6.

Do rozpoczęcia każdego z etapów konkursu, zestawy zadań dla danego etapu są objęte
tajemnicą służbową.

7.

Listy osób zakwalifikowanych do II i III etapu oraz wyniki II i III etapu zostaną zamieszczone
na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej
Organizatora (www.odn.slupsk.pl).

8.

Organizator PLZ powołuje ekspertów, którzy przygotowują pytania do I, II i III etapu konkursu.

9.

Organizator PLZ powołuje ekspertów, którzy sprawdzają prace uczniów z II i III etapu
konkursu.
§ 5. I ETAP – KWALIFIKACYJNY

1. Organizator udostępnia szkołom/placówkom oświatowym treść zadań konkursowych na 3 dni
przed konkursem drogą elektroniczną, natomiast schemat punktowania w dniu zakończenia
konkursu.
2. Szkoła/placówka oświatowa powiela zadania dla uczestników I etapu PLZ.
3. Uczniowi, który zgłosił się samodzielnie do konkursu Organizator wyznacza miejsce
przeprowadzenia konkursu, informując go o miejscu i terminie konkursu.
4. Opiekę nad uczniami podczas I etapu sprawują nauczyciele oddelegowani przez dyrektora
szkoły/placówki oświatowej lub odpowiedni koordynator LCNK.
5. Czas wykonywania zadań na I etapie wynosi 60 minut.
6. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja, składająca się z nauczycieli danego
przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki
oświatowej. Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
7. Przewodniczący komisji w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty
przeprowadzenia I etapu PLZ przesyła protokół drogą elektroniczną do organizatora PLZ.
Wydrukowany i opieczętowany oryginał protokołu należy przesłać, w terminie 5 dni
roboczych,

na adres Organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,

76- 200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data
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stempla pocztowego).
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8. Do udziału w II etapie PLZ z każdego z przedmiotów zakwalifikowani zostaną uczniowie,
którzy uzyskali minimum 70% punktów w etapie kwalifikacyjnym.
9. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają poniżej 70% punktów w danej szkole, zakwalifikowany
do kolejnego etapu jest jeden uczeń z tej szkoły, który uzyska najwyższy wynik - minimum
30% punktów.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników zakwalifikowanych
do II etapu.
11. Organizator ogłosi listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu powiatowego na portalu Zdolni
z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej Organizatora
(www.odn.slupsk.pl) zgodnie z terminem określonym w harmonogramie.
§ 6. II ETAP – POWIATOWY
1. Organizator PLZ zgodnie z terminem określonym w harmonogramie zamieści zadania II etapu
na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej
Organizatora (www.odn.slupsk.pl).
2. Na II etapie zestaw konkursowy z każdego z przedmiotów składa się z pięciu zadań. Przesłane
zadania uczeń wykonuje samodzielnie w wolnym czasie. Przynajmniej jedno z zadań będzie
miało charakter praktyczny.
3. Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest przesłać wykonane zadania drogą elektroniczną do
Organizatora do dnia podanego w harmonogramie. Prace nadesłane po terminie nie będą
rozpatrywane.
4. Do udziału w III etapie konkursu zakwalifikowanych zostanie do 50 uczniów z każdego
przedmiotu, którzy uzyskają w II etapie konkursu największą liczbę punktów. Organizatorzy
PLZ określą liczbę punktów, uprawniającą do udziału w III etapie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników zakwalifikowanych
do III etapu.

(www.odn.slupsk.pl) nastąpi w terminie określonym w harmonogramie.
Zdolni z Pomorza
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z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej Organizatora
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6. Ogłoszenie wstępnych i końcowych wyników II etapu powiatowego na portalu Zdolni

7. Organizator ogłosi listę uczniów zakwalifikowanych do III etapu wojewódzkiego na portalu
Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej
Organizatora (www.odn.slupsk.pl) w wyznaczonym terminie zgodnie z harmonogramem
(Załącznik nr 1).
§ 7. III ETAP – WOJEWÓDZKI
1. Organizator podaje informację o miejscu, w którym uczeń będzie uczestniczył w eliminacjach
konkursowych

III

etapu

wojewódzkiego

(www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu)

oraz

PLZ
na

na
stronie

portalu

Zdolni

internetowej

z

Pomorza

Organizatora

(www.odn.slupsk.pl).
2. Na III etapie zestaw konkursowy z każdego z przedmiotów składa się z pięciu zadań.
3. Uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za przygotowanie własnego zadania z rozwiązaniem.
Kryteria punktowania zadania dodatkowego organizator PLZ zamieści na portalu Zdolni
z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej Organizatora
(www.odn.slupsk.pl). Uczeń jest zobowiązany do przesłania zadania dodatkowego wraz
z rozwiązaniem drogą elektroniczną do Organizatora w terminie podanym w harmonogramie
(Załącznik nr 1).
4. Czas wykonania zadań na III etapie wynosi 90 minut.
5. Przewodniczący komisji wojewódzkich sporządzają protokół z przebiegu konkursu
i przekazują go do Wojewódzkiego Koordynatora Konkursu. Prace uczniów Wojewódzki
Koordynator Konkursu zachowuje do końca kolejnego roku szkolnego.
6. Podczas III etapu konkursu PLZ uczniowie są zobowiązani przedstawić dokument tożsamości
ze zdjęciem (np. legitymację szkolną). Brak dokumentu albo okazanie niewłaściwego lub
nieczytelnego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem ucznia do udziału w III etapie PLZ.
7. Ogłoszenie wstępnych i końcowych wyników III etapu wojewódzkiego na portalu Zdolni
z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej Organizatora
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(www.odn.slupsk.pl) nastąpi w terminie określonym w harmonogramie (Załącznik nr 1).
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§ 8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Listy wyników są tworzone dla uczestników konkursu na poziomie powiatowym (II etap)
i wojewódzkim (III etap), osobno dla każdego z przedmiotów.
2. Uczniowie, którzy uzyskali w etapie powiatowym konkursu najwyższą liczbę punktów
(3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Powiatowego Pomorskiej
Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu
Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 50 %
punktów.
3. Uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty w etapie powiatowym (7 kolejnych najwyższych
wyników punktowych) otrzymują tytuł Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi
Zadaniowej Zdolni z Pomorza, z zastrzeżeniem ust. 4. Warunkiem przyznania tytułu Finalisty
Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej
30 % punktów. Dyplomy laureatom i finalistom etapu powiatowego zostaną przesłane
w wersji elektronicznej na podany przez szkołę adres email.
4. Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali 70 % punktów w etapie powiatowym i nie są laureatami
etapu powiatowego otrzymują tytuł Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej
Zdolni z Pomorza.
5. Uczniowie, którzy uzyskali w etapie wojewódzkim konkursu najwyższą liczbę punktów
(3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej
Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza, z zastrzeżeniem ust. 8. Uczniowie, którzy uzyskali kolejne
lokaty otrzymują tytuł Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni
z Pomorza, z zastrzeżeniem ust. 8. Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu
Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej
50 % punktów, a tytułu Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni
z Pomorza uzyskanie co najmniej 30 % punktów.
6. Organizator PLZ zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
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wojewódzkim konkursu otrzymują nagrody w formie bonów podarunkowych, odpowiednio:
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7. Laureaci I, II i III miejsca oraz uczniowie wyróżnieni z każdego z przedmiotów w etapie
500 zł, 400 zł, 300 zł i 100zł.
Zdolni z Pomorza

8. W przypadku, gdy w etapie wojewódzkim więcej niż jedna osoba uzyska taką samą liczbę
punktów z jednego z przedmiotów, o miejscu oraz przyznaniu nagrody w etapie wojewódzkim
decyduje suma punktów z etapu powiatowego i wojewódzkiego.
9. Laureaci Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza mogą ubiegać
się w następnym roku szkolnym o zakwalifikowanie do projektów Zdolni z Pomorza w trybie
„otwartych drzwi”, który zdefiniowany został w regulaminach rekrutacji poszczególnych
powiatów.
10. Nauczyciele uczniów, którzy w III etapie konkursu zajęli miejsca od 1. do 10. uzyskując
co najmniej 30 % punktów, otrzymają listy gratulacyjne Marszałka Województwa
Pomorskiego.
11. Odbiór nagród kwitowany jest przez uczniów lub rodzica/opiekuna prawnego podpisem na
formularzu oświadczenia o odbiorze nagrody.
12. Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza
w terminie podanym w harmonogramie.
§ 9. USTALENIA KOŃCOWE
1. Jakakolwiek ujawniona forma niesamodzielnej pracy ucznia dyskwalifikuje uczestnika
konkursu.
2. Wszystkie informacje na temat konkursu będą udostępniane na bieżąco na portalu Zdolni
z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pl) oraz na stronie Organizatora PLZ (www.odn.slupsk.pl).
3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przesyłania drogą elektroniczną protokołów
z etapu I, zadań konkursowych z II etapu oraz zadań dodatkowych wraz z rozwiązaniem
z III etapu zostaną podane zgodnie z harmonogramem na portalu Zdolni z Pomorza
(www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu)

i

na

stronie

internetowej

Organizatora

(www.odn.slupsk.pl) (Załącznik nr 1).
4. Kontakt z organizatorem możliwy jest poprzez adres emailowy: plz@odn.slupsk.pl
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5. Uczestnikom oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo odwołania się od

Zdolni z Pomorza

pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: plz@odn.slupsk.pl w ciągu 3 dni
kalendarzowych od terminu ogłoszenia wyników.
6. Uczestnicy oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do prac konkursowych
etapu wojewódzkiego. Prośbę o wgląd przedkłada się za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres plz@odn.slupsk.pl. Wgląd następuje w siedzibie ODN w Słupsku w czasie
wyznaczonym przez wojewódzkiego koordynatora konkursu.
7. Wszelkie sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Komitet
Organizacyjny PLZ Zdolni z Pomorza.
8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu we wszystkich
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jego punktach.
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