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Rozdział I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Konkurs Twórczego Myślenia „LOGUS”, zwany dalej Konkursem adresowany jest 

do uczniów klas trzecich szkół podstawowych mieszczących się na terenie miasta Radomia. 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Adama Jerzego 

Czartoryskiego w Radomiu. 

 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

3. Patronem konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i organizacje, które wspierają 

cel Konkursu i sposób jego realizacji. 

 

4.Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej: 

http://www.psp11.radom.pl. 

 

5. Zgłoszenia uczestników do Konkursu przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej (załącznik 

nr1), która powinna być uzupełniona i wysłana pocztą na adres: Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego ul. Jurija Gagarina 19, 26-600 Radom 

z dopiskiem „KONKURS LOGUS” lub mailowo na adres: konkurslogus1@gmail.com przed 

upływem terminu wskazanego przez organizatora. 

 

 

Rozdział II 

 

CELE KONKURSU 
 

1. Rozbudzenie chęci rozwijania zdolności twórczych dzieci.  

 

2. Stworzenie możliwości sprawdzania przez uczniów własnego poziomu wiedzy 

i umiejętności oraz rywalizacji w różnych dziedzinach. 

 

3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz ujawnianie młodych talentów. 

 

4. Promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w Konkursie. 

  

 

         Rozdział III 

 

KOMISJA KONKURSOWA 
 

1. Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją powołuje Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu. 

 

2. W skład komisji wchodzą nauczyciele zespołu matematycznego i/lub członkowie  innych 

zespołów przedmiotowych w powołani do pracy w komisji przez Dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu - minimum 3 

osoby. 

mailto:konkurslogus1@gmail.com
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3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest organizacja Konkursu i nadzór nad jego przebiegiem, 

a w szczególności: 

 

a) przygotowanie zadań konkursowych, 

b) ocenienie rozwiązań zadań konkursowych, 

c) umieszczenie informacji o Konkursie na stronie internetowej Publicznej Szkoły      

Podstawowa nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu, 

d) upowszechnienie informacji wśród uczniów, 

e) nadzór nad przebiegiem Konkursu. 

 

4. Wyniki konkursu zatwierdza Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama 

Jerzego Czartoryskiego w Radomiu. 

 

Rozdział IV 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń trzeciej klasy szkoły podstawowej 

mieszczącej się na terenie miasta Radomia. 

Opiekę nad uczniami podczas I Etapu Konkursu pełni koordynator wewnętrzny w danej 

szkole, a w II Etapie sprawuje nauczyciel oddelegowany przez szkołę, z której pochodzi 

uczeń zakwalifikowany do finału.  

 

2. Zadania na każdy z etapów Konkursu ustala Komisja Konkursowa. 

 

3. Podstawę i zakres Konkursu stanowi podstawa programowa dla szkoły podstawowej 

w klasach I-III z edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, edukacji przyrodniczej, 

edukacji informatycznej i edukacji artystycznej. 

 

4. Konkurs składa się z II etapów: 

 

a) Etap I – szkolny przewidziany dla wszystkich uczestników konkursu obejmuje:  

- powołanie szkolnego koordynatora odpowiedzialnego za przeprowadzenie I etapu  konkursu 

w danej placówce.  

- wysłanie przez organizatora do dnia 13 grudnia 2017 na adres e-mail koordynatora 

szkolnego, testu w formacie PDF, który uczniowie biorący udział w konkursie będą 

rozwiązywali w jednostce macierzystej dnia 15 grudnia 2017 roku. 

- rozwiązanie pisemnego testu przez uczniów danej szkoły oraz odesłanie prac uczniów        

(za pośrednictwem Poczty Polskiej lub zeskanowanych prac w formie elektronicznej)           

do organizatora konkursu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Jerzego 

Czartoryskiego w Radomiu do 20 grudnia 2017. Prace uczniów sprawdza organizator. 

 

Na podstawie prac nadesłanych do organizatora, spośród wszystkich uczestników konkursu 

do II Etapu zostanie wybranych dziesięciu uczniów, którzy uzyskali największą ilość 

punktów, o czym koordynatorzy szkolni zostaną powiadomieni przez członka Komisji 

niezwłocznie. 

W przypadku, gdy minimalną ilość punktów konieczną do zakwalifikowania się do II Etapu 

osiągnie więcej niż jeden uczeń, komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 
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dogrywki między takimi uczniami, nie później jednak niż na dwa tygodnie przed planowanym 

II Etapem. 

 

 

b) Etap II – finałowy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Adama Jerzego 

Czartoryskiego w Radomiu obejmuje trzy części: 

 

- część pierwsza konkursu 

 Uczestnicy losują kolejność, w której będą udzielać odpowiedzi. Dla każdego 

zawodnika przygotowane są trzy pytania - czas na odpowiedź na jedno pytanie - 10 sekund. 

Jeśli uczeń błędnie odpowie lub nie udzieli odpowiedzi na dwa pytania, kończy udział 

w konkursie. 

 

- część druga konkursu 

 W kolejnej rundzie zadawanie pytań zaczyna się od pierwszego zawodnika – ten, 

który pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi, wyznacza kolejnego pytanego. Czas 

na odpowiedź, na jedno pytanie – 10 sekund. Każdy uczestnik ma dwie szanse, 

symbolizowane przez nadmuchane balony – przy błędnej odpowiedzi traci jedną. Drugi etap 

trwa do chwili, gdy w grze zostanie trzech uczniów – to znaczy takich, którzy mają, 

co najmniej jeden balonik.  

 

- część trzecia konkursu 

 Każdy z zawodników ma nowe trzy „szanse” – symbolizowane przez baloniki. 

Prowadzący konkurs zadaje pytanie, a zawodnicy sygnalizują podniesieniem ręki chęć 

udzielenia odpowiedzi. Na pytanie odpowiada uczeń, który zgłosił gotowość jako pierwszy 

(wyznaczony z publiczności uczeń czuwa nad sprawiedliwym wyborem). Limitujemy czas 

na odpowiedź: 20 sekund. Za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt (cukierek), 

za błędną lub jej brak – traci „szansę” – balonik. Gdy zawodnik udzieli trzech poprawnych 

odpowiedzi, wyznacza następnego odpowiadającego. Po stracie wszystkich balonów– uczeń 

kończy udział w konkursie. 

Wygrywa ten uczeń, który uzyska największą liczbę punktów zachowując „szanse”. 

Gdy skończą się pytania, wygrywa ten z uczestników, który uzyska największą liczbę 

punktów (cukierków), przy czym za każdą zachowaną „szansę” doliczany jest 1 punkt. 

W przypadku, gdy uczestnicy zdobędą jednakową ilość punktów przewiduje się wykonanie 

zadania specjalnego na czas, mającego na celu wyłonienie ostatecznego zwycięzcy. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy za udział, natomiast laureat i dwóch 

finalistów (uczestnicy trzeciej części II etapu) nagrody, dyplomy i zdobyte podczas finału 

punkty- cukierki. 

Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów na udział w konkursie. 

5. Terminy: 

    - etap I - 15 grudnia 2017 / do 6 grudnia 2017 należy również złożyć deklarację 

uczestnictwa w konkursie, która powinna zawierać: dane szkoły (numer, adres, telefon, 

e-mail), imię i nazwisko: nauczyciela- koordynatora szkolnego etapu oraz ilość uczniów 

chętnych do wzięcia udziału w konkursie. 

- etap II 2 lutego 2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Adama Jerzego 

Czartoryskiego w Radomiu  o godzinie 12:00. 

Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla poszczególnych etapów konkursu, 

nawet w przypadku przedstawienia przez uczestnika konkursu zaświadczenia lekarskiego. 



                                           Regulamin Radomskiego Konkursu Twórczego Myślenia  „LOGUS”.   
 

                           Copyright © 2017 KKN                                                                                                                                                         5 
 

        Rozdział V 

 

NAGRODY 
 

1.  Nagrodami rzeczowymi zostaną uhonorowani laureaci Konkursu, którzy zajęli miejsca 

od 1 do 3 w etapie finałowym. 

 

2. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego zostaną uhonorowani dyplomami. 

 

 

3. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Publicznej Szkoła Podstawowej                   

nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu w dniu finału podczas uroczystego 

zakończenia Konkursu. 

 

 

Rozdział VI 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1.Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa 

w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
* 

do celów 

Konkursu zgodnie z ustawą. 

 

2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny. Do I etapu konkursu – etap szkolny ma prawo 

przystąpić każdy uczeń. 

 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 

 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
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*Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczniów biorących udział w konkursie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
 

………………………………………………………………. 

                                                                                                   Imię i nazwisko dziecka uczestnika konkursu 
 dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu Twórczego myślenia „Logus” zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.). 
W przypadku otrzymania nagrody w konkursie Twórczego myślenia „Logus”, wyrażam zgodę 

na umieszczenie danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko na stronie 

internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego 

ul. Jurija Gagarina 19, 26-600 Radom, w prasie lokalnej, mediach. 

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: 

Administratorem danych osobowych w konkursie Twórczego myślenia „Logus” jest: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego 

 ul. Jurija Gagarina 19, 26-600 Radom. 

 Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu Twórczego myślenia 

„Logus”, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu 

do treści danych wyżej wymienionego dziecka i ich poprawieniu. 

 
 
 

                                                                 ………………………………..………………………………………………… 
        (data, miejscowość, podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka) 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO RADOMSKIEGO KONKURSU LOGICZNEGO 

MYŚLENIA „LOGUS” W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. 
 

 

 

 

 

Nazwa szkoły:  ..…………………...…………………………………………………………… 

 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

 

Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

 

e-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko, e-mail oraz nauczany przedmiot osoby, która zostanie wyznaczona na 

koordynatora  szkolnego konkursu: 

 

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

 

Dane uczniów/imię, nazwisko i klasa/: 

 

1. ...…………………………………………………………………….….klasa ……….. 

 

2. ………………………………………………………………………….klasa ……….. 

 

3. ………………………………………………………………………….klasa ……….. 

 

4. ………………………………………………………………………….klasa ……….. 

 

5. ………………………………………………………………………….klasa ……….. 

 

6. ………………………………………………………………………….klasa ……….. 

 

7. ...…………………………………………………………………….….klasa ……….. 

 

8. ………………………………………………………………………….klasa ……….. 

 

9. ………………………………………………………………………….klasa ……….. 

 

10. ………………………………………………………………………….klasa ……….. 

 

11. ………………………………………………………………………….klasa ……….. 


