REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PT. „ W ŚWIECIE FINANSÓW VII”
(projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej)

I. Postanowienia ogólne
1.Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu,
ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.
Partnerem konkursu jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Wydział
Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego.
2.Cele konkursu:


podniesienie świadomości uczniów w zakresie edukacji finansowej



przygotowanie młodzieży do przyswajania wiedzy finansowej przez całe życie



upowszechnienie edukacji ekonomicznej i rozbudzenie zainteresowania nią



propagowanie racjonalnego gospodarowania finansami i nawyku oszczędzania



upowszechnienie nawyku dokonywania analizy popartej wiedzą przed podjęciem
decyzji finansowych



podnoszenie poziomu nauczania

3.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych I podstawowych
województwa opolskiego. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
4.Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.lo2.opole.pl .Na
stronie zostaną podane zakres tematyczny konkursu i zalecana literatura. Udostępnione
zostaną także testy z poprzednich edycji konkursu.
II. Zasady konkursu
1.Konkurs jest dwustopniowy i składa się z eliminacji szkolnych i eliminacji wojewódzkich.
2.Eliminacje szkolne odbywają się równocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach
gimnazjalnych i podstawowych na terenie województwa opolskiego we wskazanym
terminie.
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3. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela odpowiedzialnego za organizację etapu
szkolnego konkursu.
4. Nauczyciel we wskazanym terminie zgłasza szkołę do konkursu poprzez wypełnienie,
podstemplowanie i podpisanie formularza zgłoszenia szkoły do konkursu (wzór
w załączeniu), a następnie odesłanie go na nr fax 77 4021881 lub w formie zeskanowanej na
adres e-mail: emichal1@poczta.onet.pl. Dopuszcza się także osobiste dostarczenie
formularza do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu, ul. Pułaskiego 3.
5. Organizator konkursu po otrzymaniu zgłoszeń dokonuje weryfikacji poprawności zgłoszeń,
a następnie wysyła do wskazanych nauczycieli zgłoszonych szkół test z wiedzy finansowej do
przeprowadzenia w szkole wśród zainteresowanych uczniów oraz wzór protokołu z I etapu
konkursu.
6.We wskazanym terminie nauczyciele szkół przeprowadzają etap szkolny konkursu.
7.Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu wiedzy ekonomicznej składającego się z 28 pytań,
w tym 14 pytań o stopniu łatwiejszym i 14 pytań o stopniu trudniejszym oraz dwóch zadań,
jedno o stopniu łatwiejszym i jedno o stopniu trudniejszym. Na rozwiązanie testu i zadań
przeznacza się 45 minut. Uczniowie zaznaczają prawidłowe odpowiedzi długopisem lub
piórem, a zadania rozwiązują w wyznaczonych miejscach. Nauczyciel może zdyskwalifikować
ucznia na skutek stwierdzenia przez niego niesamodzielności odpowiedzi. Szczegółowe
zasady przeprowadzenia etapu szkolnego reguluje instrukcja dołączona do testu.
8.Po przeprowadzeniu etapu szkolnego nauczyciele wypełniają protokół i odsyłają go we
wskazanym terminie wraz z pracami uczniów na adres Organizatora, tj. Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr II w Opolu, ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole listem poleconym
priorytetem. Dopuszcza się dostarczenie prac konkursowych i protokołu osobiście na adres
Organizatora. Nauczyciele nie dokonują sprawdzenia prac konkursowych.
9.Organizator powołuje Komisję, która dokonuje sprawdzenia otrzymanych prac
konkursowych. Za prawidłową odpowiedź w pytaniach 1-15 uczeń uzyskuje +1 punkt, za
nieprawidłową odpowiedź w pytaniach 1-14 uczeń uzyskuje -0,5 punktu, a za nieprawidłową
odpowiedź w pytaniu 15 – 0 punktów. Pytania 16-30 będą o trudniejszym stopniu i za
prawidłową odpowiedź uczeń uzyskuje + 2 punkty, za nieprawidłową odpowiedź w pytaniach
16-29 uczeń uzyskuje -1 punkt, a za nieprawidłową odpowiedź w pytaniu 30-0 punktów. Za
brak wskazania odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 punktów. Każda poprawka w traktowana
będzie jak odpowiedź błędna.
10. Komisja może dokonać dyskwalifikacji zawodników z danej szkoły w przypadku, gdy nie
dotrzymano warunków organizacji eliminacji szkolnych, w szczególności poprzez
niedotrzymanie terminu organizacji eliminacji, niedotrzymanie terminu przesłania protokołu
wraz z arkuszami odpowiedzi, odesłanie dokumentów niepodpisanych przez zobowiązane do
tego osoby.
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11. Do eliminacji wojewódzkich kwalifikowanych zostanie 35 zawodników, którzy uzyskali
największą liczbę punktów. Zawodnicy Ci uzyskują tytuł finalisty konkursu. W przypadku
równej liczby punktów uzyskanych przez zawodników w eliminacjach szkolnych
o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych decyduje większa liczba punktów zdobyta za
rozwiązanie zadań testowych z grupy zadań wyżej punktowanych. W przypadku, gdy
minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji okręgowych
przyznana została więcej niż jednej osobie, wszyscy ci zawodnicy przechodzą do kolejnego
szczebla eliminacji. W przypadku, jeśli z danej szkoły żaden uczeń nie osiągnął progu
kwalifikującego do etapu wojewódzkiego, nauczyciel z tej szkoły ma prawo wytypować
jednego ucznia, który weźmie udział w zmaganiach wojewódzkich. Dane ucznia muszą być
podane organizatorowi konkursu telefonicznie, poprzez e-mail, fax lub osobiście w ciągu
dwóch dni od ogłoszenia wyników.
12. Wyniki eliminacji szkolnych zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora.
13. Etap wojewódzki odbywa się w kompleksie Szara Willa w Opolu w dniu 21.03.2018r. Do
etapu zostaną zaproszeni zawodnicy wraz z opiekunami. Odbędzie się on w formie testu
wiedzy ekonomicznej składającego się z 28 pytań, w tym 14 pytań o stopniu łatwiejszym i 14
pytań o stopniu trudniejszym oraz dwóch zadań, jedno o stopniu łatwiejszym i jedno
o stopniu trudniejszym. Na rozwiązanie testu i zadań przeznacza się 45 minut. Na
rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut. W dniu zawodów Komisja Wojewódzka sprawdza
prace. Za prawidłową odpowiedź w pytaniach 1-15 uczeń uzyskuje +1 punkt, za
nieprawidłową odpowiedź w pytaniach 1-14 uczeń uzyskuje -0,5 punktu, a za nieprawidłową
odpowiedź w pytaniu 15 – 0 punktów. Pytania 16-30 będą o trudniejszym stopniu i za
prawidłową odpowiedź uczeń uzyskuje + 2 punkty, za nieprawidłową odpowiedź w pytaniach
16-29 uczeń uzyskuje -1 punkt, a za nieprawidłową odpowiedź w pytaniu 30-0 punktów. Za
brak wskazania odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 punktów. Każda poprawka w traktowana
będzie jak odpowiedź błędna.
14. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez zawodników w eliminacjach
wojewódzkich o kolejności na liście rankingowej decyduje większa liczba punktów zdobyta za
rozwiązanie zadań testowych z grupy zadań wyżej punktowanych. Jeżeli mimo to nie uda się
wyłonić zwycięzców konkursu, o kolejności zadecyduje liczba punktów uzyskana przez
zawodników na etapie szkolnym. Jeśli pomimo to nie uda się wyłonić zwycięzców, o miejscu
zadecyduje czas oddania pracy.
15.Komisja Wojewódzka ustala listę rankingową i ogłasza wyniki. Uroczyste wręczenie
nagród nastąpi w tym samym dniu.
16. Lista zwycięzców konkursu z podaniem nazwisk nauczycieli prowadzących i nazwą szkoły
opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora www.lo2.opole.pl .
III. Terminarz konkursu
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1.Przyjmowanie przez organizatora zgłoszeń do konkursu – 29.01.2018r.-16.02.2018r.
2. Wysłanie przez Organizatora konkursu do zgłoszonych szkół gimnazjalnych testu
i wzoru protokołu z eliminacji szkolnych – do 26.02.2018r.
3. Etap szkolny konkursu – 27.02.2018r. godzinę ustala nauczyciel
4. Wysłanie protokołu z eliminacji szkolnych i prac konkursowych listem poleconym
priorytetem na adres Organizatora lub osobiste dostarczenie – 27.02.2018r. –
02.03.2018r.
5.Podanie przez organizatora nazwisk uczniów zakwalifikowanych do etapu
wojewódzkiego na stronie internetowej www.lo2.opole.pl oraz wysłanie informacji drogą
elektroniczną do szkół zakwalifikowanych uczniów – niezwłocznie po sprawdzeniu prac,
najpóźniej 09.03.2018r.
6. Etap wojewódzki konkursu - 21.03.2018r., godz. 10.30. Rozstrzygnięcie konkursu
i ogłoszenie zwycięzców nastąpi w tym samym dniu.
IV. Nagrody
Za I miejsce nagrodę o wartości 2500 zł otrzyma uczeń-będzie to laptop. Za I miejsce
nagrodę o wartości 200zł otrzyma opiekun merytoryczny ucznia oraz szkoła, do której uczeń
uczęszcza. Nauczyciel i szkoła otrzymają bony do Empiku..
Za II miejsce nagrodę o wartości 1000 zł otrzyma uczeń-będzie to tablet. Za II miejsce
nagrodę o wartości 150zł otrzyma opiekun merytoryczny ucznia oraz szkoła, do której uczeń
uczęszcza. Nauczyciel i szkoła otrzymają bony do Empiku.
Za III miejsce nagrodę o wartości 300 zł otrzyma uczeń-będą to słuchawki nauszne. Za III
miejsce nagrodę o wartości 100zł otrzyma opiekun merytoryczny ucznia oraz szkoła, do
której uczeń uczęszcza. Nauczyciel i szkoła otrzymają bony do Empiku.
Za IV, V, VI i VII miejsce uczeń otrzyma bon do Empiku o wartości 50 zł.
Pozostali uczestnicy etapu wojewódzkiego i ich opiekunowie merytoryczni zostaną
uhonorowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi.
Przewidziano nagrodę specjalną (zestaw książek z tematyki ekonomicznej) dla szkoły
spoza Opola, która uzyska najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości (WP), obliczany ze wzoru:
WP= 0.6x(liczba uczniów danego gimnazjum, którzy wystartowali w etapie szkolnym
konkursu/liczba wszystkich uczniów z tego gimnazjum)+0.4x(suma punktów uzyskanych na
finale przez uczniów danego gimnazjum/liczba uczestników finału z danej szkoły).
Dodatkowo wszyscy uczestnicy zmagań wojewódzkich, w czasie sprawdzania przez komisję
testów, mają zapewniony bezpłatny wstęp na kręgielnię w Szarej Willi.
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V. Postanowienia końcowe
1.Decyzja Komisji Wojewódzkiej jest ostateczna.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Podczas rozgrywek wojewódzkich organizator zapewni uczniom i ich opiekunom posiłek.
4.Organizator nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem na etap wojewódzki.
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