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Regulamin 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. 

§2. 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z następujących powiatów: leszczyńskiego, 

kościańskiego, rawickiego, gostyńskiego, górowskiego, wschowskiego, wolsztyńskiego i 

grodziskiego - uczestników zajęć KZU. 

§3. 

Cele konkursu: 

1.Praca z uczniem zdolnym;  

2.Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów;  

3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu;  

4.Rozwijanie zdolności twórczego myślenia o kreatywnego działania;  

5.Promowanie osiągnięć uczniów;  

6.Doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji.  

§4. 

Konkurs składa się 3 etapów: 

1.wstępnego – kwalifikacja uczestnika na zajęcia zgodnie z zasadami rekrutacji do KZU;  

2.właściwego – praca badawcza w ramach zajęć KZU;  

3.finałowego – złożenie pracy – prezentacji do oceny. 

§5. 

Konkurs realizowany jest w obrębie przedmiotów wybieranych przez uczestników zajęć KZU i 

w ramach tych przedmiotów. 

§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. 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. 

Do etapu finałowego kwalifikowany jest uczeń, spełniający następujące warunki: 

1.obecność na zajęciach KZU na poziomie minimum 70%,  
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2.złożenie projektu w formie prezentacji z jednego wybranego z realizowanych w 

ramach KZU przedmiotów.  

§10. 

Oceny prac konkursowych dokonuje komisja w składzie powołanym przez dyrektora szkoły.  

 

Rozdział 2 
TERMINARZ 

§1. 

Terminy konkursu ogłaszane są corocznie w oddzielnych komunikatach dyrektora szkoły nie 

później niż do końca stycznia roku finału konkursu.  

 

Rozdział 3 
WYTYCZNE DO REALIZACJA PROJEKTU 

§1. 

Projekt może mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i badawczy. 

§2. 

Projekt jest pracą indywidualną. Jeśli w projekcie wykorzystywane są zewnętrzne źródła, fakt 

ten musi zostać odnotowany w bibliografii, będącej integralną częścią prezentowanej pracy. 

§3. 

Wynikiem pracy ucznia nad projektem jest prezentacja multimedialna (na przykład 

w formacie PPT, PDF). Prezentacja musi zawierać: stronę tytułową, wstęp, rozwinięcie, 

podsumowanie, bibliografię. Rozmiar pracy powinien zawierać się pomiędzy 10 a 20 

stronami/ slajdami. 

 

Rozdział 4 
KRYTERIA OCENY PROJEKTU 

§1. 

Ocenie podlegają: 

• oryginalność tematu pracy;  

• poziom merytoryczny pracy;  

• estetyka pracy;  

• struktura pracy.  

§2. 

Każdy z wymienionych w §1. Elementów punktowany jest w skali 0-5 pkt. Maksymalna liczba 

punktów wynosi 20. 

§3. 

Laureatem konkursu zostaje uczestnik, który uzyskał co najmniej 15 punktów. 

§4. 

Dla laureatów konkursu przewidziane są certyfikaty laureata. 

§5. 
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Najlepsze prace z każdego przedmiotu będą 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.  
 

 


