REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU
DISCE PUER
ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
A. UWAGI OGÓLNE
1. Organizatorem interdyscyplinarnego konkursu DISCE PUER jest Zespół Szkół Nr 1
im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu.
2. Prawo startu w konkursie posiada każdy uczeń gimnazjum – choć zakres
programowy konkursu powoduje, że jest on adresowany przede wszystkim
do uczniów klas trzecich.
3. Celem konkursu jest pomoc uczniom w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego
i nauki w liceum ogólnokształcącym.
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
5. Zawody mają charakter dwustopniowy i odbywają się na terenie Zespołu Szkół Nr 1
w Wałbrzychu.
6. Udział w konkursie ma charakter indywidualny, ale ustalona zostanie również
klasyfikacja drużynowa, obejmująca wyniki uzyskane przez uczniów szkoły.
Klasyfikacja powstanie w oparciu o uśrednienie uzyskanych indywidualnie przez
uczniów wyników. W klasyfikacji drużynowej wezmą udział te szkoły, które zgłoszą
co najmniej 5 uczniów.
7. Liczba delegowanych przez szkoły uczniów nie powinna przekroczyć 10 osób.
O sposobie zakwalifikowania uczniów decydują nauczyciele – opiekunowie
w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
8. Jeżeli szkoła nie deleguje uczniów do konkursu, wówczas uczeń może zostać
zgłoszony indywidualnie przez rodzica. Liczba uczniów zgłoszonych indywidualnie
z danej szkoły nie może przekroczyć 10 - decyduje kolejność zgłoszeń.
B. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przeprowadzany jest przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1, który wyznacza z jej grona przewodniczącego.
2. Od decyzji Komisji Konkursowej istnieje możliwość odwołania się na piśmie
w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników do dyrektora Zespołu Szkół Nr 1. Decyzja
dyrektora jest ostateczna.

3. Pierwsza część konkursu składa się z dwóch testów obejmujących wiedzę
pogrupowaną w dwóch blokach przedmiotowych:
• humanistyczno – językowym
• matematyczno – przyrodniczym
4. Test z bloku humanistyczno – językowego zawiera arkusz z wybranego przez ucznia
języka obcego. Do wyboru ucznia jest język angielski, niemiecki lub francuski.
5. Zakres rzeczowy konkursu opiera się na podstawie programowej dla gimnazjum
z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie,
geografia, biologia, fizyka, chemia, język angielski / niemiecki / francuski.
6. Na rozwiązanie testu z bloku humanistyczno – językowego przeznacza się 60 minut.
Test w bloku matematyczno – przyrodniczym trwać będzie 60 minut.
7. Wyniki punktowe obu testów są podstawą do zakwalifikowania najlepszych uczniów
do drugiego etapu, będącego ścisłym finałem konkursu, który odbędzie się
trzy tygodnie po etapie pierwszym. Do ścisłego finału kwalifikowanych jest
15 najlepszych uczniów z zastrzeżeniem punktu 8.
8. W drugim etapie konkursu Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne nr 12 w Wałbrzychu
może reprezentować nie więcej niż 3 uczniów wyłonionych w wyniku
przeprowadzenia dodatkowych wewnętrznych eliminacji ustnych.
9. Zawody finałowe przeprowadzane są w formie quizu, w którym uczestnicy
odpowiadają na pytania z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie, geografia, biologia, fizyka, chemia. Zakres rzeczowy części
finałowej opiera się na podstawie programowej dla gimnazjum z podanych
przedmiotów.
10.Ostateczne wyniki konkursu ustalane zostają w oparciu o punkty uzyskane w finale.
Jeśli zawodnicy uzyskają równą liczbę punktów, przeprowadza się między nimi
dogrywkę, która wyłoni zwycięzcę.
11.Zwycięzca konkursu oraz uczniowie, którzy zajmą w konkursie II i III miejsce
otrzymują tytuł laureata, a uczniowie, którzy zajmą w konkursie miejsca IV- XV
otrzymują tytuł finalisty.
12.Termin konkursu ustala corocznie Komisja Konkursowa.
13.Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.
TERMINARZ
1. Zgłoszenie szkół do udziału w konkursie do 9 lutego 2018 roku.
2. I etap konkursu - 16 lutego 2018 roku – godzina 13.00.
3. II etap konkursu – finał – 5 marca 2018 roku – godzina 12.00.

Wzór druku zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie
........................................
(nazwa szkoły)

.................... dnia ...........................

.......................................
(adres szkoły)

Zespół Szkół nr 1
im. Ignacego Paderewskiego
w Wałbrzychu
Komitet Konkursowy
DISCE PUER
Zgłoszenie do udziału w konkursie szkoły
1.
2.

Dyrekcja szkoły zgłasza udział swoich uczniów w konkursie DISCE PUER
Do konkursu zgłosili się następujący uczniowie:

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Deklarowany język obcy
(wypełnić koniecznie)

adres mailowy szkoły lub opiekuna grupy
.....................................................................
Dyrektor Szkoły

Wzór druku zgłoszenia indywidualnego do udziału w konkursie
…………………………… dnia ……………………

Zespół Szkół nr 1
im. Ignacego Paderewskiego
w Wałbrzychu
Komitet Konkursowy
DISCE PUER

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Nazwisko i imię ucznia
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Szkoła
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Klasa
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Deklarowany język obcy
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czytelny podpis rodzica
………………………………………………

