R E G U L A M I N XXIV K O N K U R S U „ZŁOTA ŻABA” 2016/2017
W Konkursie w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego „Złota
Żaba” mogą brać udział uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum w województwach
wielkopolskim i lubuskim. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej
„EKOS”, z którą każdego roku współpracuje kilkuset nauczycieli języka polskiego
i matematyki. Konkurs jest formą pracy z uczniem zdolnym i ambitnym. Chcemy nagradzać
uczniów łączących wiedzę z umiejętnością niestereotypowego myślenia i poszukiwania
alternatywnych rozwiązań problemów. Udział w Konkursie wymaga też od jego uczestników
opanowania umiejętności posłużenia się internetowymi formami wyszukiwania informacji
i kontaktowania się z organizatorem.
Laureatom (do 10. miejsca) i wyróżnionym (kolejnych 10 miejsc) zostaną przyznane nagrody
rzeczowe oraz stypendia. Zostaną również ufundowane nagrody dla nauczycieli laureatów
pierwszych trzech miejsc.
Udział w Konkursie jest bezpłatny. Oprócz Fundacji „Złotą Żabę” finansuje Samorząd
Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań oraz miasta, gminy i powiaty, na których
obszarze Konkurs jest przeprowadzany. Fundusz nagród wzbogacają prywatni sponsorzy.
Organizator nie zwraca uczestnikom ani ich nauczycielom kosztów przejazdu, delegacji itp.
§ 1.
Nauczyciele ze szkół zaproszonych do udziału w Konkursie mogą wpływać na kształt zestawów
zadań i tematów, przesyłając swoje propozycje do organizatora elektroniczną pocztą pod adresem
zlota_zaba@ekos.edu.pl w terminie do 12 października 2016 r., godz. 24.00.
§ 2.
Nauczyciele, którzy zaangażują się w przeprowadzenie Konkursu w szkole (opiekunowie Konkursu),
dokonują zgłoszenia uczestnictwa uczniów przez wypełnienie formularza na stronie internetowej
www.ekos.edu.pl/zlotazaba. Zgłoszenie wymaga posłużenia się loginem oraz hasłem przekazanym
w liście organizatora do Dyrektora Szkoły. Po pierwszym zalogowaniu się hasło powinno
zostać zmienione.
Uczniów można zgłaszać do 14 października 2016 r.
§ 3.
Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo.
I etap odbędzie się w zgłoszonych szkołach w terminach:
z języka polskiego i literatury: 16 listopada 2016 r. (środa),
z matematyki:
17 listopada 2016 r. (czwartek).
Rozpoczęcie o godz. 10.00, czas na rozwiązanie zadań - 90 minut.
II etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 4 marca 2017 r. (sobota) w Swarzędzu. Czas
na rozwiązanie zadań w II etapie wynosi 120 minut.
§ 4.
Za ułożenie zadań konkursowych i kluczy do ich oceniania, weryfikację ocen prac w pierwszym
etapie, ocenę prac w drugim etapie oraz za ustalenie wyników Konkursu odpowiada powołana
przez Fundację Komisja Konkursowa.
W każdym z etapów jedno zadanie będzie identyczne z zadaniem z jednej z poprzednich edycji
Konkursu.
Wszystkie
te
zadania
są
opublikowane
na
stronie
internetowej
www.ekos.edu.pl/zlotazaba.
§ 5.
Arkusze zadań do przeprowadzenia I etapu, dla każdego zgłoszonego uczestnika, zostaną
przesłane do szkół tradycyjną pocztą. W przypadku niedoręczenia tej przesyłki do dnia
14 listopada 2016 r. (poniedziałek) nauczyciel – opiekun Konkursu powinien niezwłocznie
poinformować o tym sekretariat Fundacji telefonicznie (616515252) lub mailowo
(zlota_zaba@ekos.edu.pl).

§ 6.
Prace uczniów w I etapie ocenią nauczyciele – opiekunowie Konkursu. Klucz rozwiązań zostanie
udostępniony na stronie internetowej www.ekos.edu.pl/zlotazaba dla zalogowanych opiekunów
Konkursu w dniu Konkursu od godz. 14.00.
Do II etapu zakwalifikowani zostaną wszyscy uczniowie, którzy w I etapie uzyskają co najmniej
80% możliwych do uzyskania punktów.
Jeżeli żaden z uczestników Konkursu w szkole nie uzyska tego minimum punktów, do II etapu
zostanie zakwalifikowany ten uczestnik Konkursu w danej dziedzinie, który uzyska największą
liczbę punktów w szkole.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikacji oceny prac w I etapie.
§ 7.
Zgłoszenie uczniów do II etapu wymaga wypełnienia przez nauczycieli – opiekunów Konkursu (po
zalogowaniu) formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.ekos.edu.pl/zlotazaba.
Formularz będzie dostępny do 30 listopada 2016 r.
Do 30 listopada 2016 r., nauczyciele – opiekunowie Konkursu obowiązkowo wyślą do
organizatora prace uczniów zgłoszonych do II etapu (listem poleconym, o zachowaniu terminu
decyduje data stempla pocztowego). Wraz z pracą zgłoszonego ucznia prześlą podpisane przez
jego matkę lub ojca (opiekuna prawnego) oświadczenie o zgodzie na zbieranie, przetwarzanie i
udostępnianie danych osobowych. Formularz zawierający oświadczenie należy pobrać ze strony
internetowej www.ekos.edu.pl/zlotazaba. Nieprzesłanie pracy konkursowej lub oświadczenia w
sprawie danych osobowych uniemożliwi uczniowi udział w II etapie.
§ 8.
Komisja Konkursowa potwierdzi spełnienie warunków koniecznych do wzięcia udziału przez ucznia
w II etapie Konkursu poprzez wpis widoczny od 20 grudnia 2016 r. (po zalogowaniu) w formularzu
zgłoszeniowym na stronie www.ekos.edu.pl/zlotazaba.
§ 9.
Od 13 do 22 lutego 2017 r. uczestnik zakwalifikowany do II etapu będzie mógł potwierdzić swój
udział poprzez zarejestrowanie się na stronie www.ekos.edu.pl/zlotazaba.
Od 28 lutego 2017 r. zarejestrowani uczestnicy będą mogli wydrukować identyfikatory, z których
będzie wynikać miejsce przeprowadzenia II etapu i godzina jego rozpoczęcia. Kod potrzebny do
przeprowadzenia rejestracji uczestnik otrzyma od Nauczyciela – opiekuna Konkursu, który go
zgłosił do II etapu.
§ 10.
Prace w II etapie Konkursu ocenia oraz listę laureatów i wyróżnionych ustala Komisja Konkursowa.
O miejscu na tej liście decyduje suma punktów zdobytych przez uczestnika w I i w II etapie.
Maksymalnie można uzyskać: w I etapie 100, w II – 200 punktów.
§ 11.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom i ich nauczycielom oraz
przedstawienie członków Komisji Konkursowej nastąpi w dniu 8 kwietnia 2017 r. (sobota) w
Swarzędzu, w siedzibie organizatora. Laureaci i wyróżnieni otrzymają tradycyjną pocztą pisemne
zaproszenie do dnia 3 kwietnia 2017 r. Lista laureatów i wyróżnionych zostanie opublikowana na
stronie internetowej www.ekos.edu.pl/zlotazaba. Nie przewiduje się przekazywania nagród poza
uroczystością ich rozdania.

