REGULAMIN
Olimpiada Malucha dla uczniów I etapu edukacyjnego
szkół Koszalina w roku szkolnym 2017/2018
Organizatorem Olimpiady jest Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Jabłoniowa 23 w Koszalinie.

Etapy Olimpiady Malucha
Olimpiada zostanie przeprowadzona w 2 etapach:
1. Szkolnym - do 6 kwietnia 2018r.
2. Międzyszkolnym – 8 maja 2018r.
Miejsce eliminacji międzyszkolnych: Szkoła Podstawowa nr 3
Rozpoczęcie konkursu: godz. 13:30
Osoba odpowiedzialna za organizację: Justyna Jarecka, Anna Mayer, Jolanta Dąbrowska

Uwaga!!!
Dodatkowych informacji dotyczących spraw organizacyjnych udziela osoba odpowiedzialna za
konkurs w SP 3 pod numerem telefonu : 345-88-80 Justyna Jarecka

Komisje konkursowe
Olimpiadę Malucha przeprowadzają komisje:
1. Szkolna Komisja z nauczania zintegrowanego, powołana przez dyrektora szkoły,
2. Międzyszkolna Komisja, powołana przez CEN w Koszalinie;

Eliminacje szkolne
Za przeprowadzenie eliminacji szkolnych odpowiada dyrektor szkoły lub osoba powołana przez
dyrektora.
Do jego obowiązków należy:
 powołanie komisji konkursowych,
 powołanie osób uprawnionych do opracowania testów,
 przeprowadzenie eliminacji szkolnych do dnia 6 kwietnia 2018r.,
 ustalenie listy uczestników eliminacji międzyszkolnych – 3 najlepszych przedstawicieli
w szkole. W przypadku 4-5 oddziałów klas III, szkoła ma prawo zgłosić dodatkowo
jednego uczestnika konkursu,
 przesłanie protokołu z eliminacji szkolnych do placówki organizującej międzyszkolny
etap do dnia 11 kwietnia 2018r. na adres mailowy: sekretariat@zs11.koszalin.pl;
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Eliminacje międzyszkolne
Za organizację eliminacji międzyszkolnych odpowiada Szkoła Podstawowa nr 3 oraz CEN w Koszalinie.
Do obowiązków organizatora należy:
 powołanie zespołu organizującego przebieg eliminacji międzyszkolnych,
 powiadomienie CEN w Koszalinie o potrzebnej liczbie testów,
przekazanie do CEN listy uczestników eliminacji międzyszkolnych;

Eliminacje międzyszkolne będą miały formę testu różnicującego zbudowanego z zadań zamkniętych
wielokrotnego wyboru, zadań otwartych krótkiej odpowiedzi.
 czas rozwiązania testu – 60 minut,
 testy opracowane przez CEN zostaną dostarczone organizatorom w dniu konkursu w
zalakowanej kopercie, której pieczęć zostanie złamana komisyjnie w obecności wszystkich
uczestników,
 testy należy wypełnić długopisem (nie wolno używać korektorów),
 po przeprowadzeniu eliminacji międzyszkolnych testy w zalakowanej kopercie dostarczone
zostaną do CEN, gdzie Komisja Konkursowa Dokona ich sprawdzenia,
 każdy uczestnik Olimpiady Malucha otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa,
 laureatami konkursu zostają uczestnicy z trzema najwyższymi wynikami,
 lista uczestników eliminacji wraz z punktacją zostanie umieszczona na stronie internetowej
CEN w Koszalinie( www.cen.edu.pl ) do 31 maja 2018r
 laureaci otrzymają imienne zaproszenia z podanym terminem i miejscem podsumowania
konkursu, połączonego z wręczeniem nagród i dyplomów;

Zakres treści
Zakres treści może wykraczać poza podstawę programową I etapu edukacyjnego szkoły
podstawowej, niezależnie od realizowanego w szkołach programu i obejmuje:
 edukację polonistyczną,
 edukację matematyczną,
 edukację społeczno-przyrodniczą;

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do zgłaszania swoich propozycji
pytań, zadań do testu Olimpiady Malucha. Prosimy je przesyłać do 23 marca br. na adres:
annakielb@cen.edu.pl

CEN Koszalin
Justyna Jarecka, Anna Mayer, Jolanta Dąbrowska – SP nr 3
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