
 

 

 

                                                                                                                        
Regulamin  

XXI Edycji Międzyszkolnej Ligi 
Przedmiotowej 

Rok 2015 

 
 

1. Celem konkursów przedmiotowych w ramach Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej jest:  

1) rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów, 

2) wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach 

wyższego szczebla, 

3) doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie 

uzdolnionych, 

4) wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form 

pracy z uczniem zdolnym,  

5) promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych. 

2. Konkursy w formie pisemnej odbędą się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Płocku ul. Kossobudzkiego 7, tel./fax. (24) 366-97-17. 

 w piątek 17.04.2015 r. od godz. 13.00,  

 w sobotę 18.04.2015 r. pierwsza tura od godz. 9.00, a druga tura od godz. 11.30, 

 w piątek 24.04.2015 r. od godz. 13.00, 

 w sobotę 25.04.2015 r. tylko pierwsza tura od godz. 9.00. 

3. W konkursie mogą startować uczniowie klas III, IV, V i VI szkół podstawowych Miasta 

Płocka i powiatu płockiego. Uczestnicy ze szkół, których organem prowadzącym jest 

Gmin-Miasto Płock nie wnoszą opłaty za konkursy, natomiast dla innych szkół opłata 

wynosi 5 zł od ucznia.  

4. Niestawienie się ucznia w terminie przeprowadzania konkursu, spóźnienie o więcej niż 

15 minut oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez organizatora miejscu, pozbawia 

ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie. W przypadku, gdy spóźnienie uczestnika 

wyniesie do 15 minut nie przedłuża mu się czasu trwania konkursu. 

5. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący Jury może 

zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu 

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami (nie 

dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).  

6. Zgłoszenia uczestników konkursów XXI edycji Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej należy 

dokonać do 20.03.2015 r. 

7. Każdy uczestnik startuje indywidualnie (klasyfikacja indywidualna). 

8. Każda z uczestniczących szkół może wystawić drużynę (maksimum trzy osoby na poziomie 

danej klasy). Suma punktów członków drużyny określi miejsce szkoły (klasyfikacja 

drużynowa) w danym konkursie.  

9. Szkoła, która nie wystawia drużyny, może zgłosić do konkursu pojedynczych uczniów. 

W takiej sytuacji nie podlega klasyfikacji drużynowej w tym konkursie. Z tego powodu 

nieprowadzony jest ranking szkół po zakończeniu wszystkich konkursów przedmiotowych. 

10. W związku z ochroną danych osobowych, uczniowie przystępujący do konkursu muszą 

posiadać pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na opublikowanie imienia 

i nazwiska oraz wyników uzyskanych w konkursie XXI edycji Międzyszkolnej Ligi 

Przedmiotowej - załącznik nr 1 przedstawia wzór stosownej zgody. Zgoda ta 

przechowywana jest w szkole, którą uczeń reprezentuje do 31 sierpnia roku szkolnego, 
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w którym odbywa się konkurs. Natomiast do formularza „Zgłoszenie uczniów do udziału 

w XXI edycji MLP 2015” należy dołączyć oświadczenie dyrektora szkoły (załącznik nr 2), 

że rodzice (prawni opiekunowie) uczniów wyrazili zgodę na opublikowanie imienia 

i nazwiska oraz wyników konkursu ich dzieci na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 

nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku, na liście uczestników oraz na tablicy wyników 

konkursów organizowanych w roku szkolnym 2014/2015 przez Szkołę Podstawową nr 3 im. 

Kornela Makuszyńskiego w Płocku. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 2. 

Karty zgłoszenia bez deklaracji dyrektora (załącznika nr 2) nie będą przyjmowane. 
11. Wyżej wymienione załączniki będzie można także pobrać ze strony internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Płocku - www.sp3plock.pl. w zakładce Liga Przedmiotowa. 

12. Konkursy z poszczególnych przedmiotów są testami otwartymi lub wyboru. Za ich 

przygotowanie odpowiada Wydział Edukacji Urzędu Miasta Płocka. 

13. Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową - Ustawa 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.; art. 

100 § 2 ust. 4 i 5; Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, Dz. U. nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.; art. 266 § 2; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm., art. 24.  

14. Prace uczniów są kodowane. 

15. Rozkodowanie prac następuje po ich sprawdzeniu przez Jury. 

16. Dyskwalifikują uczestnika:  

1) inne, niż przewidziane, zasady kodowania prac,  

2) używanie korektora,  

3) pisanie ołówkiem,  

4) niesamodzielność wykonywanie zadań, 

5) korzystanie z wszelkich środków łączności, np. telefonu komórkowego, 

6) wyniesienie pracy poza salę konkursową. 

17. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego 

przebiegu konkursu Przewodniczący Jury podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla 

danego uczestnika i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować w protokole.  

18. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych konkursów.  

19. Zadania konkursowe obejmują treści zawarte w poszczególnych zakresach konkursów. 

Mając jednak na uwadze konieczność różnicowania prac, nie należy wykreślać zadań, 

które są poprawne merytorycznie i zgodne z programem nauczania danej klasy, a 

wkraczają poza ten zakres. Kwestie sporne w tym względzie rozstrzyga 

przewodniczący danej komisji w porozumieniu z dyrektorem szkoły, która jest 

organizatorem konkursu. 

20. Prace uczniów są oceniane według klucza odpowiedzi i modelu oceniania.  

21. Czas trwania konkursu - 60 minut. 

22. Uczestnik konkursu zobowiązany jest zgłosić się 15 min. przed rozpoczęciem konkursu. 

Powinien posiadać niezbędne przybory do pisania i rysowania wynikające z charakteru 

konkursu oraz legitymację szkolną. 

23. Nad prawidłowością przebiegu konkursów czuwa Jury. Przewodniczącym Jury jest 

przedstawiciel organizatora. Każda szkoła, która wystawia drużynę (trzy osoby) z danego 

przedmiotu do uczestnictwa w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej zobowiązana jest 

oddelegować nauczyciela do pracy w Jury. Listy z oddelegowanymi nauczycielami do 

pracy w Jury, każda szkoła przesyła wraz ze zgłoszeniem uczniów do 20.03.2015 r. 

24. Członkowie Jury zgłaszają się do pracy na 30 min. przed rozpoczęciem konkursu. 

25. Do Jury mogą zgłosić się inni, niewyznaczeni przez szkoły, nauczyciele oraz przedstawiciele 

władz oświatowych i samorządowych. W takim przypadku zgłaszają się oni do 

Przewodniczącego Jury danego konkursu na 30 min. przed jego rozpoczęciem. 

O ostatecznym składzie komisji decyduje Przewodniczący Jury. 

26. Skład Jury będzie inny dla każdego konkursu przedmiotowego. 

http://www.sp3plock.pl/
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27. W sprawach spornych, z wyłączeniem pkt 19 regulaminu, Jury podejmuje decyzje zwykłą 

większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury. 

Decyzje Jury zapadają w głosowaniu jawnym. 

28. Jury czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Członek Jury może postawić wniosek 

o dyskwalifikację zawodnika w przypadkach opisanych w pkt 16. Decyzję ostateczną 

podejmuje Przewodniczący Jury. 

29. Przewodniczący Jury, w czasie trwania konkursu, może kontaktować się z zawodnikami 

tylko w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem konkursu, na zadawane przez 

uczniów pytania może udzielać odpowiedzi wyłącznie głośno. 

30. Po zakończeniu konkursu Jury sprawdza komisyjnie prace uczniów i oblicza ilość 

uzyskanych punktów określających miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 

Następnie Jury sporządza protokół ze swojego posiedzenia i ogłasza wyniki konkursu. 

31. Kolejność miejsc ustalana jest według liczby zdobytych punktów. W przypadku, gdy dwóch 

lub więcej uczniów uzyska tę samą liczbę punktów otrzymują oni ex aequo tę samą lokatę. 

32. Wszyscy członkowie komisji zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

w tym także zakazu nawiązywania kontaktów osobistych oraz telefonicznych z uczestnikami 

konkursu i ich opiekunami w trakcie, jak i po jego zakończeniu. 

33. Na uzasadniony wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona 

i oceniona praca ucznia może być udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom) do wglądu, w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, w miejscu organizowania konkursu. 

34. Prace konkursowe udostępniane są zainteresowanym uczniom, ich rodzicom (prawnym 

opiekunom) w obecności Przewodniczącego Jury odpowiedniego konkursu lub jego członka, 

dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły, w której był organizowany konkurs i dyrektora 

szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

35. Prac konkursowych nie wolno: kopiować, przepisywać, fotografować i filmować.  

36. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania 

konkursu, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

37. Wszelkie sprawy sporne związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzyga 

organizator. 

 

 

 

 
      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku  

         /-/  

        mgr Bożena Rulak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
 
Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) dziecka 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz wyników 

uzyskanych przez moje dziecko w konkursie XXI edycji  Międzyszkolnej Ligi 

Przedmiotowej  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

/imiona i nazwisko dziecka/ 

 

ucznia/uczennicy klasy……………………………………………………………………….. 

                                                                                                 /podać klasę/ 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

/nazwa szkoły/ 

 

na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Płocku, na liście uczestników konkursu oraz na tablicy wyników konkursów 

organizowanych w roku szkolnym 2014/2015 przez Szkołę Podstawową nr 3 

im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku. 

 

 

 

 

…………………………………..                        …………………………………………. 

                              /data/                                                                         /czytelnie imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów/ 
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Załącznik nr 2 

 
 
  
 
……………………………..                                         ………………………………… 
                 /pieczątka szkoły/                                                                                             /miejscowość, data/ 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 

ul. Kossobudzkiego 7  

09- 400 Płock 

 
 

 Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej .................................... 

  

Uczniowie zgłoszeni do udziału w XXI edycji Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej 

w roku szkolnym 2014/2015, to ci, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrazili 

zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz wyników konkursu ich dzieci na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku, 

na liście uczestników konkursu oraz na tablicy wyników konkursów organizowanych 

w roku szkolnym 2014/2015 przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Płocku. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do przechowywania w/w oświadczeń w szkole do dnia 

31 sierpnia roku szkolnego, w którym odbywa się konkurs.  

 

 
 
 
                                                                                      ........………………………… 
                                                                                                                                       / pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ 

 

 

 

 

 

 
 


