
REGULAMIN 
XII Powiatowego Konkursu Wiedzy  

OMNIBUS 2019 

 

1. Organizator konkursu:  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

2. Cele konkursu: 

* Rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów z różnych 

dziedzin wiedzy 

* Motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności 

* Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej 

* Stworzenie możliwości prezentacji zdobytej wiedzy i umiejętności,  

* Integracja uczniów poszczególnych szkół 

3. Warunki uczestnictwa 

* Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych 

powiatu mińskiego 

* Szkoła wypełnia kartę zgłoszeniową, która jest podstawą do przesłania pytań 

I etapu 

* W II etapie będą uczestniczyć zwycięzcy I etapu. Reprezentujący swoją szkołę 

przynoszą oświadczenia dotyczącego RODO  

4. Przebieg konkursu:  

* Konkurs składa się z dwóch etapów:  

I szkolnego – polegającego na rozwiązaniu testu przesłanego do Państwa 

przez organizatora. Spośród uczestników szkolnego etapu Konkursu prosimy 

wyłonić po jednym reprezentancie z klas I – III i IV – VIII (uczniów, którzy zdobędą 

największą ilość punktów) i zgłoszenie ich do finału 

II powiatowego – będącego rywalizacją indywidualną przeprowadzoną w kilku 

rundach.  

5. Nagrody i wyróżnienia:  

* Dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii) 

przewidziane są nagrody rzeczowe 

* Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie 

6. Jury: 

* Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja powołana 

przez organizatora, a złożona z przedstawicieli kilku szkół biorących udział 

w zmaganiach  

* Konkursowemu jury przewodniczyć będzie przedstawiciel dyrekcji Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

7. Terminy:  

* Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie (na karcie zgłoszenia), prosimy 

przesłać faxem na numer 25-758-21-22 lub pocztą elektroniczną na adres 

konkurssp1kopernik@wp.pl do 24.05.2019 r. 



* Wszystkim szkołom chętnym do wzięcia udziału w rywalizacji prześlemy drogą 

elektroniczną zestawy pytań z kluczami odpowiedzi do 31.05.2019 r. Zestawy 

dostosowane będą do dwóch grup wiekowych: uczniów z klas I – III i IV – VIII  

* Na zgłoszenia finalistów pocztą elektroniczną (na w/w adres)  

lub faxem czekamy do 7.06.2019 r. 

* Rozgrywki finałowe planujemy przeprowadzić  

12.06.2019r. dla kl. IV – VIII o 9:00 

13.06.2019r. dla kl. I – III  o godz. 9:00  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 9.  

8. Postanowienia końcowe: 

O ewentualnych zmianach terminu finału powiadomimy Państwa ze stosownym wyprzedzeniem 

 

Jeszcze raz zachęcamy do udziału w kolejnej edycji naszego Konkursu. Prosimy też 

o zachęcenie uczniów do sprawdzenia swoich możliwości, jakie daje posiadana 

przez nich wiedza. Kto wie, jaka przyszłość stoi przed laureatem OMNIBUSA 2019? 

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów Konkursu:  
kl. I – III pp. Elżbiety Gajdy, Karoliny Kluczek, Moniki Kosut, Ewy Zagórskiej, 

Natalii Pielasy,  
kl. IV – VIII pp. Małgorzaty Szczęsnej, Małgorzaty Nowickiej, Bożeny Polkowskiej, 

Moniki Sokołowskiej  


