
Regulamin IX Regionalnego Konkursu na Pracę Badawczą „Zostań 
Badaczem” 

 

 

Rozdział I 

INFORMACJE OGÓLNE 

§1. Organizatorem Konkursu „Zostań Badaczem” (nazywanego dalej konkursem) jest II 
Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i 
Międzynarodowymi ul. B.Prusa 33, 64-100 Leszno, tel: 65 526 84 85 mail: 
sekretariat@iilo.leszno.eu 
 
 

§2. Cele konkursu: 
1. Praca z uczniem zdolnym; 
2. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów; 
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu; 
4. Poznawanie nowych technik i metodologii pracy naukowej. 
5. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia i kreatywnego działania; 
6. Doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji i realizacji projektów badawczych, w 

tym interdyscyplinarnych. 
7. Promowanie osiągnięć uczniów; 
8. Promowanie wartości nauki i posiadania pasji poznawczej. 
9. Promowanie zasad uczciwości akademickiej. 

 
§3. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów- słuchaczy Klubu Zdolnego Ucznia z 
następujących powiatów: leszczyńskiego, kościańskiego, rawickiego, gostyńskiego, 
górowskiego, wschowskiego, wolsztyńskiego i grodziskiego. 
 

§4. Udział w konkursie przewiduje dwa etapy eliminacyjne: 
1. Rekrutacja uczestników zajęć projektu Klub Zdolnego Ucznia prowadzonego przez 

II LO w Lesznie na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji. 
(wyciąg z Regulaminu rekrutacji KZU) 

Punkt 7 Regulaminu - Zasady rekrutacji na zajęcia 
a) poza kolejnością przyjmowani są laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych (wg wykazu KO w Poznaniu), 
b) pierwszeństwo przyjęcia zapewnione mają osoby kontynuujące uczęszczanie na 

zajęcia KZU w kolejnym roku szkolnym po uzyskaniu pozytywnej opinii 
nauczyciela prowadzącego zajęcia KZU w poprzednim roku szkolnym, oraz 
osoby realizujące indywidualny tok lub program nauczania w swojej 
macierzystej szkole, 

c) w przypadku ilości wniosków o przyjęcie przekraczających ustalony limit miejsc 
przeprowadzony zostanie egzamin wstępny z danego przedmiotu. O przyjęciu 
decydować będzie wynik punktowy tego egzaminu.  

d) dyrektor szkoły może w procesie rekrutacji uwzględnić udokumentowane inne 
poza konkursami wojewódzkimi szczególne osiągnięcia ucznia (konieczne 
udokumentowanie załącznikami). 

mailto:sekretariat@iilo.leszno.eu


2. Przeprowadzenie badań, przygotowanie i złożenie pracy badawczej po spełnieniu 
warunków zawartych w  §5-11 oraz rozdziale 3, jej ocena merytoryczna wg 
kryteriów zawartych w rozdziale 4 

 
 
§5. Konkurs realizowany jest w obrębie przedmiotów wybieranych przez uczestników zajęć 
KZU i w ramach tych przedmiotów. W ramach tych przedmiotów może mieć charakter 
interdyscyplinarny. 
 
§6. Merytorycznie konkurs obejmuje zakres wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego z przedmiotów określonych w  §5. poszerzone o 
zagadnienia realizowane w ramach zajęć Klubu Zdolnego Ucznia. 
 
§7. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz całkowicie bezpłatny. Uczestnik przystępując do 
konkursu wyraża tym samym zgodę na opublikowanie swojej pracy konkursowej na stronie II 
LO w Lesznie. 
 

§8. Każdy uczestnik przygotowuje do finału jeden projekt konkursowy z wybranego 
przedmiotu w danym roku szkolnym. 
 
§9. Nadzór nad realizacją projektu prowadzi opiekun merytoryczny będący nauczycielem 
macierzystej szkoły uczestnika. Nauczyciele pracujący w programie Klub Zdolnego Ucznia 
pełnią rolę wspierającą. 
 

§10. Do etapu finałowego kwalifikowany jest uczeń, spełniający następujące warunki: 
1. obecność na zajęciach KZU na poziomie minimum 70%, 
2. złożenie projektu w formie prezentacji z jednego wybranego z realizowanych w 

ramach KZU przedmiotów. 
3. Złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika Konkursu stanowiącej załącznik do 

niniejszego regulaminu. 
 

§11. Oceny prac konkursowych dokonuje komisja w składzie powołanym przez dyrektora 
szkoły wg kryteriów zawartych w rozdziale 4 regulaminu. 
 
 

Rozdział 2 

TERMINARZ 
 

§1. Przyjmowanie zgłoszeń do etapu wstępnego-rekrutacja uczestników zajęć Klubu Zdolnego 
Ucznia : wrzesień 2021 
 
§2. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Zdolnego Ucznia,  przygotowanie projektu badawczego-
prezentacji – wrzesień 2021– kwiecień  2022 
 

§2. Termin złożenia pracy do oceny – 29 kwietnia 2022. 
 

§3. Ocena prac konkursowych przez komisję – do 12 maja 2022. 
 



§4. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej konkursu http://kzu.kopernik-
leszno.pl/zostan-badaczem 13 maja 2022r. 
 
§4. Wręczenie dyplomów uczestnictwa i certyfikatów  laureatów -16-18 maja (w zależności od 
możliwości organizacyjnych i sytuacji pandemicznej). 
 

 
Rozdział 3 

WYTYCZNE DO REALIZACJI PROJEKTU 

 

§1. Projekt może mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i badawczy. 
 
§2. Projekt może mieć charakter interdyscyplinarny lub być związany z jedną dziedziną nauki. 
 

§3. Projekt jest pracą indywidualną. Nie dopuszcza się udziału zespołów uczniowskich. 
 
§4. Jeśli w projekcie wykorzystywane są zewnętrzne źródła, fakt ten musi zostać odnotowany 
w bibliografii, będącej integralną częścią prezentowanej pracy. 
 

§5. Wynikiem pracy ucznia nad projektem jest prezentacja multimedialna (na przykład w 
formacie PPT, PDF). Prezentacja musi zawierać: stronę tytułową z określeniem przedmiotu 
Klubu Zdolnego Ucznia, wstęp, rozwinięcie, podsumowanie, bibliografię. Rozmiar pracy 
powinien zawierać się pomiędzy 10 a 20 stronami/ slajdami. 
 
§6. Uczeń –uczestnik konkursu musi współpracować z opiekunem merytorycznym będącym 
nauczycielem macierzystej szkoły uczestnika. Ewentualne badania, doświadczenia naukowe 
mogą jednak być prowadzone w II LO przy wykorzystaniu bazy laboratoryjnej szkoły. Opiekun 
merytoryczny macierzystej szkoły decyduje, czy praca zostanie skierowana do konkursu 
poprzez wypełnienie odpowiedniego miejsca Karty Zgłoszeniowej. Zgodę musi wyrazić 
również dyrektor macierzystej szkoły. 
 

Rozdział 4 

KRYTERIA OCENY PROJEKTU 

§1. Ocenie podlegają: 
a. oryginalność tematu pracy; 
b. poziom merytoryczny pracy; 
c. estetyka pracy; 
d. struktura pracy. 
 

§2. Każdy z wymienionych w §1. elementów punktowany jest w skali 0-5 pkt. Maksymalna 
liczba punktów wynosi 20. Laureatem konkursu zostaje uczestnik, który uzyskał co najmniej 
15 punktów. 
 

§3. Możliwe są dwie kwalifikacje uczestników konkursu –  
a) tytuł uczestnika konkursu – punkty 0-14 (dyplom uczestnika) 
b) tytuł laureata konkursu – punkty 15-20 (certyfikat laureata)  

 

http://kzu.kopernik-leszno.pl/zostan-badaczem
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§4. Dla laureatów konkursu przewidziane są certyfikaty laureata. Mogą też zostać 
ufundowane nagrody rzeczowe. 
 

§5. Najlepsze prace z każdego przedmiotu mogą być prezentowane podczas uroczystości 
wręczenia certyfikatów. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut a kolejność ich 
przedstawienia będzie losowa. 
 
 
 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 
§1. Rozstrzygnięcia komisji powołanej przez dyrektora szkoły są ostateczne i nie przysługuje 
od nich odwołanie. 
 
§2. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie dyrektor II LO.  
 

 

 

 

 

 

Integralną część regulaminu stanowi karta uczestnictwa – załącznik nr 1. 

 

 

 

 

 



 

                 Załącznik nr 1  
  

KARTA ZGŁOSZENIA DO  

 IX Regionalnego Konkursu na Pracę Badawczą „Zostań Badaczem” 

Dane uczestnika 

Imię    

Nazwisko    

Klasa    

Przedmiot KZU    

 

Dane szkoły  

Nazwa Szkoły    

Ulica    

Miejscowość    

Telefon    

  
Dane Opiekuna Merytorycznego  

Imię     

Nazwisko    

e-mail    

  
Wyrażam zgodę na udział ucznia w drugim etapie konkursu „Zostań Badaczem” i zgłaszam jego pracę 

konkursową. 

Podpis opiekuna 

merytorycznego 

Pieczęć szkoły Podpis i pieczęć dyrektora 

szkoły 



 

 

 

 

 

 

 

1. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne, natomiast podanie wszystkich ww. danych 

jest niezbędne do udziału w konkursie.  

2. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w konkursie i w pełni je akceptuję.  

3. Podpis Rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika jest równoznaczny ze zgodą na udział 

Uczestnika w konkursie. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartych 

w regulaminie Klubu Zdolnego Ucznia. 

5. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym i 

ich zgodność ze stanem na dzień złożenia formularza.  

 

 

 

…………………………………….                        ……………………………......                            ……………………………….. 
              Miejscowość, data                                         Podpis Uczestnika                               Podpis Rodzica lub opiekuna prawnego 

                           
   

  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację mojego wizerunku i danych osobowych w 

zakresie imienia nazwiska i nazwy szkoły  przez administratora, którym jest II Liceum 

Ogólnokształcace im. M.Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w 

Lesznie, ul. B.Prusa 33 w celu realizacji konkursu.  

 

 

 

 ……………………………..                                                                                                ……………………………….. 
            Miejscowość, data                                                Podpis opiekuna merytorycznego



Wzór dyplomu uczestnika/laureata konkursu 

 

 


