R E G U L A M I N XXIX K O N K U R S U „ZŁOTA ŻABA” 2021/22
dla Uczniów Szkół Podstawowych
w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury oraz w Dziedzinie Matematyki
1.

Do Konkursu zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych w szkołach podstawowych
w województwach: wielkopolskim i lubuskim. Nagradzać chcemy tych, którzy łączą wiedzę
z umiejętnością niestereotypowego myślenia i poszukiwania alternatywnych rozwiązań
problemów, wyobraźnię z precyzją posługiwania się słowem i liczbami.

2.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja
Edukacji
Społecznej
EKOS z siedzibą
w Swarzędzu, ul. S. Kwaśniewskiego 2. Organizator powołał Komisję Konkursową.
Skład Komisji: https://zlotazaba.pl/. Kontakt z organizatorem: tel. 616515252,
email: zlota_zaba@ekos.edu.pl.

3.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. „Złotą Żabę” współfinansują: Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, Powiat Poznański, inne powiaty, miasta i gminy oraz prywatni sponsorzy.

4.

Zadania z kilku ostatnich edycji Konkursu: https://zlotazaba.pl/zadania/. Szeroki wybór,
z rozwiązaniami i komentarzami, zawiera książka Lekcje twórczego myślenia ze Złotą Żabą,
Poznań-Swarzędz 2018, red. B. Gromadzka i M. Bartkowiak, Wydawnictwo Fundacji
Edukacji Społecznej „EKOS”. Jedno zadanie w każdym etapie Konkursu będzie pochodziło
z tej publikacji (zapytania o dostępność: zlota_zaba@ekos.edu.pl).

5.

Konkurs składa się z dwóch etapów.
I etap odbędzie się w zgłoszonych szkołach, w terminach:
z matematyki:
16 listopada 2021 r. (wtorek)
z języka polskiego i literatury: 17 listopada 2021 r. (środa)
Rozpoczęcie o godz. 10.00, czas na rozwiązanie zadań w I etapie: 90 minut.
II etap Konkursu zostanie przeprowadzony w Swarzędzu 5 marca 2022 r. (sobota)
Czas na rozwiązanie zadań w II etapie: 120 minut.

6. W szkołach konkurs przeprowadzą nauczyciele – opiekunowie Konkursu, którzy podejmują
współpracę z organizatorem na zasadach wolontariatu.
7. Nauczyciele - opiekunowie Konkursu w szkole zgłaszają uczestników do 29 października
2021 r. , godz. 16.00. Aby zgłosić uczestników, nauczyciel – opiekun Konkursu:
a) loguje się na stronie https://zlotazaba.pl/ za pomocą loginu i hasła przekazanego
w liście organizatora do dyrektora szkoły,
b) tworzy swoje własne konto, z którego z którego odtąd będzie korzystać w toku organizacji
konkursu,
c) po zalogowaniu na swoje konto wypełnia formularz zgłoszeniowy, podając dziedzinę
i liczbę zgłaszanych przez siebie uczniów.
W obu dziedzinach Konkursu przeprowadzanych w szkole może być więcej niż jeden
nauczyciel-opiekun Konkursu.
8. Arkusze zadań do przeprowadzenia I etapu zostaną przesłane do szkół pocztą, w ilości
równej liczbie zgłoszonych uczestników. W przypadku niedoręczenia przesyłki
do poniedziałku 15 listopada 2021 r. szkoła niezwłocznie informuje o tym organizatora
Konkursu telefonicznie: 616515252 lub mailowo: zlota_zaba@ekos.edu.pl.
9. Prace uczniów w I etapie ocenią nauczyciele – opiekunowie Konkursu. Dostęp do klucza do
oceniania uzyskają logując się na swoje konto – od dnia przeprowadzenia Konkursu, godz.
14.00. Ocenę należy zapisać na pierwszej stronie arkusza odpowiedzi, czerwonym kolorem,

z podaniem liczby punktów za poszczególne zadania i sumy przyznanych punktów, oraz
złożyć podpis.
10. Do II etapu mogą być zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy w I etapie uzyskają
co najmniej 80 na 100 możliwych punktów. Jeżeli żaden z uczestników Konkursu
w szkole nie uzyska tego wyniku, do II etapu należy zgłosić uczestnika Konkursu, który
w danej dziedzinie uzyskał najwyższy wynik w swojej szkole.
11. Nauczyciel - opiekun Konkursu zgłasza uczniów zakwalifikowanych do II etapu po zalogowaniu
się: https://zlotazaba.pl/. Formularz zgłoszenia będzie dostępny do 26 listopada 2021 r.
(piątek). Do 3 grudnia 2021 r. (piątek) nauczyciele – opiekunowie Konkursu wyślą do
organizatora listem poleconym prace uczniów zgłoszonych do II etapu, dołączając podpisane
przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na udział dziecka w Konkursie, na zbieranie,
przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz na wykorzystywanie wizerunku
dziecka. Formularz odpowiedniego oświadczenia zostanie udostępniony do pobrania:
https://zlotazaba.pl/.
12. Nieprzesłanie pracy konkursowej lub zgody rodziców uniemożliwi uczniowi udział
w II etapie. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikacji oceny nadesłanych prac
konkursowych.
13. Do 17 grudnia 2021 r. organizator potwierdzi spełnienie warunków koniecznych do udziału
ucznia w II etapie Konkursu przez wpis widoczny dla zalogowanego nauczyciela - opiekuna
Konkursu. Wraz z potwierdzeniem spełnienia warunków organizator przekaże indywidualny
kod, potrzebny uczniowi do zarejestrowania się na stronie https://zlotazaba.pl/.
14. Aby wziąć udział w II etapie, zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek od 7 do 18 lutego
2022 r.:
a) zarejestrować się na stronie stronie https://zlotazaba.pl/,
b) zalogować się na stworzone konto,
c) potwierdzić swój udział.
Kod potrzebny do rejestracji uczestnik otrzyma od Nauczyciela – opiekuna Konkursu.
15. Uczestnik, który potwierdzi udział w II etapie, otrzyma identyfikator z informacją o miejscu,
w którym będzie przeprowadzony II etap oraz o godzinie jego rozpoczęcia w dniu 5 marca
2022 r. Identyfikator będzie mógł pobrać od
28 lutego 2022 r. ze strony
https://zlotazaba.pl/, po zalogowaniu się na swoje konto.
16. Ocenę prac w II etapie przeprowadzą członkowie Komisji Konkursowej. Uczestnik może
otrzymać maksymalnie 200 punktów.
17. Komisja Konkursowa ustali wyniki Konkursu w oparciu o sumę punktów uzyskanych przez
uczestników w I oraz II etapie (maksymalnie: 300 punktów). Ustalenia Komisji Konkursowej
będą ostateczne – nie przewiduje się trybu odwołań.
18. Laureaci (do 20. miejsca) i wyróżnieni (do 40 miejsca) otrzymają odpowiednio: statuetki złotej
żaby,
książki
i
nagrody
rzeczowe.
Ubiegającym
się
o
przyjęcie
do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu
zostaną przyznane zwolnienia z egzaminów wstępnych i ulgi finansowe. Nagrodzeni zostaną
także Nauczyciele laureatów najwyższych trzech miejsc.
19. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 2 kwietnia 2022 r.
(sobota) w Swarzędzu, w siedzibie organizatora. Nie przewiduje się przekazywania nagród
poza uroczystością ich rozdania. lista laureatów i wyróżnionych zostanie opublikowana na
stronie: https://zlotazaba.pl/.
Swarzędz, 4.10.2021 r.

