
     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSÓW 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

województwa zachodniopomorskiego 
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§ 1 

Cele konkursów 
 

Celem organizowanych konkursów jest: 

1) Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy  

z uczniem zdolnym. 

2) Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy  

i umiejętności oraz przygotowanie ich do nauki w szkole wyższej. 

3) Popularyzacja i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów objętych konkursami. 

 

§ 2 

Patronat nad konkursami 

 

Konkursy dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbywają się pod patronatem Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

§ 3 

Organizatorzy konkursów 
 

1. Organizatorami konkursów są: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  

w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczecinie, Collegium 

Balticum – Akademia Nauk Stosowanych i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Szczecinie. 

2. Konkursy dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 odbywają 

się na podstawie porozumienia o współpracy, zawartego między wyżej wymienionymi 

instytucjami. 

 

§ 4 

Konkursy 

 

1. W roku szkolnym 2022/2023 w województwie zachodniopomorskim odbędą się 

następujące konkursy: 

1) XXII Konkurs Biologiczny, 

2) LIV Konkurs Chemiczny, 

3) XV Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”, 

4) XVI Konkurs Wiedzy Ekonomicznej, 

5) LXV Międzyszkolny Turniej Fizyczny, 

6) XIV Konkurs Geograficzno-Nautologiczny, 

7) LXIII Międzyszkolne Zawody Matematyczne, 

8) XIV Wojewódzki Konkurs Języków Obcych. 

2. Konkursy są organizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, opracowanym przez 

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i zatwierdzonym przez władze 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz Collegium Balticum – Akademii 

Nauk Stosowanych w Szczecinie. 

3. Jeżeli do danego konkursu zgłosi się mniej niż 10 uczestników, konkurs zostanie odwołany. 

 
  



     

 

§ 5 

Uczestnicy konkursów 

 

1. Uczestnikami konkursów mogą być uczniowie wszystkich typów szkół 

ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem szkół 

zaocznych, wieczorowych i dla dorosłych).  

2. Każda szkoła może zgłosić od jednego do trzech uczniów do każdego konkursu (ustęp ten 

nie dotyczy Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, do którego szkoła może zgłosić nie więcej niż 

dwa dwuosobowe zespoły). 

3. Udział uczniów w konkursach jest dobrowolny. Uczeń zgłasza gotowość do wzięcia udziału 

w konkursie nauczycielowi danego przedmiotu. Nauczyciel informuje o tym dyrektora 

szkoły, a następnie podejmuje odpowiednie czynności formalne. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz akceptacją niniejszego 

Regulaminu przez ucznia lub jego rodziców/opiekunów ustawowych oraz opiekuna 

naukowego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się 

w regulaminie szczegółowym danego konkursu. 

5. Każdy uczeń może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów. 

6. Uczestnicy konkursów muszą okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość. 

7. Spóźnienie uczestnika na konkurs pozbawia go prawa do udziału w konkursie. 

 

§ 6 

Sposób informowania o konkursach 

 

Regulamin konkursów zostanie rozesłany do szkół drogą elektroniczną w terminie  

do 10 stycznia 2023 r. i będzie umieszczony na stronach internetowych ZCDN-u: 

www.zcdn.edu.pl oraz uczelni wyższych: www.zut.edu.pl, www.usz.edu.pl, 

www.am.szczecin.pl, www.cb.szczecin.pl. 

 

§ 7 

Zakres wymagań 

 

1. Tematyka konkursów obejmuje zakres rozszerzony podstawy programowej  

dla poszczególnych przedmiotów. 

2. Dodatkowo regulaminy poszczególnych konkursów mogą określać zakresy szczegółowych 

wymagań konkursowych i zawierać wykazy zalecanej literatury.  

 

§ 8 

Sposób powoływania komisji, skład komisji oraz sposób jej procedowania 

 

1. Składy komisji konkursowych określają władze odpowiedniej dla danego konkursu uczelni 

wyższej. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzą: przewodniczący i co najmniej dwóch członków. 

3. Do zadań komisji konkursowych należy: 

a) opracowanie zadań, testów i/lub ćwiczeń konkursowych (w tym zadań 

praktycznych lub laboratoryjnych, studium przypadku) oraz pytań do części ustnej, 

b) nadzorowanie przebiegu konkursu, 

c) sprawdzenie prac konkursowych, 

d) ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu, 



     

 

e) prowadzenie dokumentacji konkursu, w tym sporządzenie protokołu 

pokonkursowego z listą laureatów i wyróżnionych zgodną z zasadami określonymi 

w § 10 niniejszego regulaminu. 

4. Dokumentację konkursową stanowią: pismo powołujące komisję, szczegółowy regulamin 

konkursu, lista uczestników oraz opiekunów, test konkursowy z odpowiedziami, prace 

uczestników, protokół z wynikami, protokół pokonkursowy z listą laureatów  

i wyróżnionych.  

5. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący. 

6. Decyzje w komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku jednakowej liczby 

głosów za i przeciw decydujący głos ma przewodniczący. 

7. Uczestnikom konkursów przysługuje prawo odwołania się od ustalonych przez komisję 

konkursową wyników (dotyczy to również poszczególnych etapów konkursów, jeżeli takie 

występują) do przewodniczącego komisji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

ogłoszenia wyników. Odwołania rozpatrywane są w terminie 7 dni kalendarzowych. 

 

§ 9 

Terminarz konkursów 
 

1. Ustala się następujący terminarz i miejsca przeprowadzenia konkursów:  

(Uwaga: wskazane terminy są ostateczne i nie podlegają zmianie na wniosek uczestnika 

konkursu)  

Nazwa konkursu Data i godzina konkursu 
Miejsce konkursu, strona 

internetowa organizatora 

XXII Konkurs Biologiczny 

29 marca 2023 r. 

Ostateczny termin przyjmowania 

zgłoszeń 

 

1 kwietnia 2023 r., godz. 10.00 

Eliminacje do konkursu 

 

1 kwietnia 2023 r., godz. 12.00 

Finał konkursu 

 

Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie, 

Wydział Biotechnologii  

i Hodowli Zwierząt  

ul. Klemensa Janickiego 32, 

Szczecin 
www.zut.edu.pl  
(zakładka: dla studenta, link: 

konkursy dla uczniów) 

 

LIV Konkurs Chemiczny 

27 lutego 2023 r. 

Ostateczny termin przyjmowania 

zgłoszeń 

 

4 marca 2023 r, godz. 11.00 

Eliminacje konkursu 

 

18 marca 2023 r., godz. 11.00 

Finał konkursu 

Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie  

al. Piastów 42 

 

Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie  

al. Piastów 42, s. 211 
www.zut.edu.pl  
(zakładka: dla studenta, link: 

konkursy dla uczniów) 

XV Konkurs Dziennikarski 

„Bliżej niż myślisz” 

14 kwietnia 2023 r. 

ostateczny termin przyjmowania 

zgłoszeń 

 

28 kwietnia 2023 r. 
Ogłoszenie wyników 

Collegium Balticum 

Akademia Nauk Stosowanych 

ul. Mieszka I 61 c 

71-011 Szczecin  

(z dopiskiem:  

Konkurs „Bliżej niż myślisz”) 

http://www.zut.edu.pl/
http://www.zut.edu.pl/


     

 

XVI Konkurs Wiedzy 

Ekonomicznej 

29 marca 2023 r. 

Nadsyłanie i dostarczenie prac 

konkursowych do I etapu 

 

15 kwietnia 2023 r. , godz. 10.00 

Finał (II etap) 

 

Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie  

Wydział Ekonomiczny 

Katedra Ekonomii 

ul. Żołnierska 47  

71-210 Szczecin  

(z dopiskiem: Konkurs 

Ekonomiczny „Eksport jako 

szansa dla polskiej gospodarki 

 i jej przedsiębiorstw”) lub pocztą 

elektroniczną e-mail: 
blazej.supron@zut.edu.pl  
 

Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie  

Wydział Ekonomiczny  

ul. Żołnierska 47 
www.zut.edu.pl  

(zakładka: dla studenta, link: 

konkursy dla uczniów) 

LXV Międzyszkolny 

Turniej Fizyczny 

3 marca 2023 r. 

ostateczny termin przyjmowania 

zgłoszeń 

 

11 marca 2023 r., godz. 10.00 

 

 

Wydział Matematyczno-Fizyczny 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

ul. Wielkopolska 15, s.116 
www.turniej.fizyka.szc.pl  

  

XIV Konkurs 

Geograficzno-

Nautologiczny 

31 marca 2023 r. 

ostateczny termin przyjmowania 

zgłoszeń 

  

22 kwietnia 2023 r., godz. 10.00 

konkurs 

Politechnika Morska w 

Szczecinie  

ul. Wały Chrobrego 1-2, 

aula im. prof. Łaskiego (IV p.) 

www.am.szczecin.pl  

 

 

LXIII Międzyszkolne 

Zawody Matematyczne 

6 marca 2023 r. 

ostateczny termin przyjmowania 

zgłoszeń 

 

11 marca 2023 r., godz. 11.00 

zawody 

Wydział Matematyczno-Fizyczny 

Uniwersytetu Szczecińskiego  

ul. Wielkopolska 15, Szczecin  

oraz  

I LO w Koszalinie 

ul. KEN 1 
www.zawody.mat.szc.pl   

 

XIV Wojewódzki Konkurs 

Języków Obcych 

5 lutego 2023 r. 

ostateczny termin przyjmowania 

zgłoszeń 

  

11 lutego 2023 r., godz. 11.00 

(język angielski); godz. 13.00 

(język niemiecki, język francuski, 

język hiszpański) 

część pisemna 

Wydział Filologiczny 

Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Al. Piastów 40B, Szczecin 

budynek nr 4 

mailto:blazej.supron@zut.edu.pl
http://www.zut.edu.pl/
http://www.turniej.fizyka.szc.pl/
http://www.am.szczecin.pl/
http://www.zawody.mat.szc.pl/


     

 

18 marca 2023 r., godz. 11.00 

(język angielski); godz. 12.00 

(język niemiecki, język francuski, 

język hiszpański) 

część ustna 

 

2. Szkoły zgłaszają uczestników w terminach i na zasadach określonych w regulaminach 

szczegółowych poszczególnych konkursów.  

3. Ostateczne wyniki konkursów będą ogłoszone na wyżej podanych stronach internetowych  

w ciągu 7 do 14 dni od zakończenia poszczególnych konkursów. 

 

§ 10 

Uprawnienia laureatów i wyróżnionych 
 

1. Tytuł laureata otrzymują najlepsi uczestnicy konkursu. Liczba laureatów jest uzależniona 

od liczby uczestników danego konkursu, tj.: 

1) jeżeli w konkursie uczestniczyło od 10 do 20 uczniów – 1 laureat, 

2) jeżeli w konkursie uczestniczyło od 21 do 40 uczniów – do 2 laureatów, 

3) jeżeli w konkursie uczestniczyło od 41 do 50 uczniów – do 3 laureatów, 

4) jeżeli w konkursie uczestniczyło powyżej 50 uczniów – do 4 laureatów. 

2. W uzasadnionych przypadkach komisje mają prawo do nieprzyznania tytułu laureata. 

3. Komisje konkursowe mają prawo do przyznawania wyróżnień. Osoba wyróżniona to ta, 

która zajmuje następne miejsce na liście rankingowej po ostatnim laureacie (lista według 

uzyskanej punktacji). Maksymalna liczba wyróżnionych jest uzależniona od liczby 

uczestników danego konkursu, tj.: 

1) jeżeli w konkursie uczestniczyło od 21 do 40 uczniów – 1 wyróżniony, 

2) jeżeli w konkursie uczestniczyło od 41 do 50 uczniów – do 2 wyróżnionych, 

3) jeżeli w konkursie uczestniczyło powyżej 50 uczniów – do 3 wyróżnionych. 

4. W Konkursie Wiedzy Ekonomicznej biorą udział dwuosobowe zespoły.  

5. Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy i bony podarunkowe. 
 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

Uczestnicy konkursów zobowiązani są do przestrzegania ustalonych przez Organizatorów 

zasad udziału w konkursach z uwagi na stan epidemii. Nieprzestrzeganie zasad, o których 

mowa powyżej stanowi podstawę do wykluczenia uczestnika z konkursu.  


