XVIII edycja Małych Olimpiad Przedmiotowych
rok szkolny 2020/2021

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele

Po rocznej przerwie wracamy do organizacji
Przedmiotowych i przesyłamy Państwu regulamin.

Małych

Olimpiad

Sądząc po licznym udziale koszalińskich szkół podstawowych nasza
inicjatywa spełnia oczekiwania Uczniów i Nauczycieli.
Patronat nad olimpiadami objął Prezydent Miasta Koszalina, który, podobnie
jak w latach poprzednich, uhonoruje laureatów nagrodami.
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli zapewni wsparcie konsultantów
i doradców metodycznych, szczególnie w zakresie przygotowania i sprawdzenia
zadań konkursowych.
Liczymy na udział przedstawicieli wszystkich szkół podstawowych z terenu
Koszalina.
Uczestnikom życzymy powodzenia i sukcesów.

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie
Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Koszalinie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

REGULAMIN
Małych Olimpiad Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
Koszalina w roku szkolnym 2020/2021
Organizatorami olimpiad są placówki z Koszalina:
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki
Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
przy współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli.
Impreza została objęta patronatem Prezydenta Miasta Koszalina.
W roku szkolnym 2020/2021 odbędą się olimpiady dla uczniów z klas VI (ewentualnie V) z:
1. języka polskiego
2. języka angielskiego
3. informatyki
4. matematyki
5. biologii
6. geografii
7. historii
8. plastyki
9. muzyki
10. Olimpiada Malucha – dla uczniów z klas III (ewentualnie II).

Etapy Małych Olimpiad Przedmiotowych
Olimpiady zostaną przeprowadzone w 2 etapach:
1. szkolnym – do 26 lutego 2021r. (przesłanie list do 5 marca 2021r.)
2. międzyszkolnym – od 13 kwietnia do 23 kwietnia 2021r.
Rozpoczęcie każdego konkursu o godz. 13.00.
L.p.

Nazwa
konkursu

1.

Język polski

2.

Plastyka

3.

Informatyka

4.

Język angielski

5.

Geografia

6.

Historia

7.

Biologia

8.

Matematyka

Data

Miejsce eliminacji
międzyszkolnych

Osoba odpowiedzialna za
organizację

Szkoła Podst. nr 18

Barbara Gawlik

Szkoła Podst. nr 18

Danuta Lech

Szkoła Podst. nr 18

Dawid Szarwark

Szkoła Podst. nr 18

Tomasz Okuniewicz

Szkoła Podst. nr 17

Marzena Cydejko - Frątczak

20 kwietnia 2021

Szkoła Podst. nr 17

Iwona Kosińska

21 kwietnia 2021

Szkoła Podst. nr 17

Dorota Thiel

22 kwietnia 2021

Szkoła Podst. nr 17

Elżbieta Dajczak

13 kwietnia 2021
14 kwietnia 2021
15 kwietnia 2021
16 kwietnia 2021
19 kwietnia 2021

9.

Muzyka

10.

Olimpiada
Malucha

23 kwietnia 2021

Szkoła Podst. nr 17

13 kwietnia 2021 Szkoła Podst. nr 3

Kamila Figielska
Jolanta Dąbrowska

Uwaga! Dodatkowych informacji dotyczących spraw organizacyjnych udzielają osoby
odpowiedzialne za poszczególne konkursy w:
 SP nr 17 pod telefonem: (94) 345-17-30 wicedyrektor szkoły mgr Agnieszka Baracz,
 SP nr 18 pod telefonem: (94) 343-62-23 wicedyrektor szkoły mgr Beata KossakowskaStopa
 SP nr 3 tel. do sekretariatu 94 345 88 80 Jolanta Dąbrowska j.dabrowska@sp3.koszalin.pl

Komisje Konkursowe
Małe Olimpiady przeprowadzą komisje:
1. Szkolna Komisja z danego przedmiotu – powołana przez dyrektora szkoły,
2. Międzyszkolna Komisja z danego przedmiotu – powołana przez dyrektora CEN
w Koszalinie.

Eliminacje szkolne
Za przeprowadzenie eliminacji szkolnych odpowiada dyrektor szkoły. Do jego obowiązków
należy:
- powołanie szkolnych komisji konkursowych,
- powołanie osób uprawnionych do opracowania pytań i zadań na eliminacje szkolne,
- przeprowadzenie eliminacji szkolnych do dnia 26 lutego 2021 r.
- ustalenie listy uczestników eliminacji międzyszkolnych - do 3 najlepszych w szkole z
danego przedmiotu uczniów do klasy szóstej włącznie. W przypadku 4 i powyżej
oddziałów klas III, szkoła ma prawo zgłosić dodatkowo jednego uczestnika konkursu,
- przesłanie protokołu z eliminacji szkolnych do właściwej placówki, organizującej
międzyszkolny etap (według wzoru na końcu regulaminu) do dnia 5 marca 2021 r.
drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły, wszystkie protokoły w jednym
załączniku, wyłącznie pismem komputerowym.
Etap szkolny może odbyć się zdalnie, jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi
przeprowadzenie eliminacji w szkole.

Eliminacje międzyszkolne
Za organizację eliminacji międzyszkolnych odpowiada placówka, która je przeprowadza.
Do obowiązków organizatorów należy:
- powołanie zespołów organizujących przebieg eliminacji międzyszkolnych oraz ich
przeprowadzenie
- powiadomienie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie o potrzebnej ilości testów
do przeprowadzenia eliminacji.
Do zadań Centrum Edukacji Nauczycieli należy:
- powołanie komisji konkursowych i powiadomienie ich o terminie przebiegu eliminacji
- opracowanie testów do przeprowadzenia eliminacji międzyszkolnych
- sprawdzenie zadań i opublikowanie wyników na stronie CEN

Eliminacje międzyszkolne będą miały formę testów różnicujących, z pytaniami otwartymi
i zamkniętymi :
- czas rozwiązania testu – 60 minut
- testy opracowane przez CEN zostaną dostarczone organizatorom w dniu konkursu w
opieczętowanej kopercie, która zostanie otwarta komisyjnie w obecności wszystkich
uczestników.
- po przeprowadzeniu eliminacji międzyszkolnych testy dostarczone zostaną do CEN,
gdzie Komisja Konkursowa dokona ich sprawdzenia.
Eliminacje międzyszkolne odbędą się w wyznaczonych placówkach z zabezpieczeniem
reżimu sanitarnego (jeśli będzie taka konieczność: dezynfekcja, maseczki, dystans).
Jednocześnie organizator zapewnia sobie prawo do zmiany organizacji etapu
międzyszkolnego, jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi przeprowadzenie
eliminacji w poszczególnych szkołach.
Laureatami zostają osoby z trzema najwyższymi wynikami punktowymi. Lista
uczestników eliminacji międzyszkolnych wraz z punktacją zostanie umieszczona na stronie
internetowej CEN w Koszalinie do 14.05.2021 r. www.cen.edu.pl
Laureaci i ich opiekunowie zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie i miejscu
podsumowania konkursu, połączonego z wręczaniem nagród i dyplomów.

Zakres treści
Zakres treści we wszystkich przedmiotach może wykraczać poza podstawę programową klas
IV - VI lub działy wskazane w propozycjach do realizacji w klasach IV- VI (historia) lub VVI (biologia, geografia)_szkoły podstawowej, niezależnie od realizowanego w szkołach
programu.
Wzór protokołu z eliminacji szkolnych:
Nazwa szkoły:
Adres:
Telefon

PROTOKÓŁ
z eliminacji szkolnych
Mała Olimpiada Przedmiotowa z ............................
Olimpiada Malucha
L.p. Imię i nazwisko ucznia

Koszalin, data ……………

Imię i nazwisko opiekuna

Dyrektor szkoły
................................................

