Załącznik nr 3

Postępowanie Komisji Konkursowej
Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów
rok szkolny 2018/2019

1. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Komitet Organizacyjny Konkursu. Komisja Konkursowa
odpowiada za przeprowadzenie Konkursu oraz za poziom merytoryczny Konkursu, a w szczególności:
1) nadzoruje funkcjonowanie Internetowego Systemu Konkursowego,
2) odpowiada za weryfikację formalną uczestników Konkursu,
3) opracowuje zadania dla poszczególnych etapów Konkursu,
4) przygotowuje klucze odpowiedzi oraz ustala wytyczne dotyczące sprawdzania i oceniania
prac, w tym szczegółową punktację na każdy element rozwiązania,
5) ocenia rozwiązania zadań pierwszego, drugiego i trzeciego etapu Konkursu i na ich podstawie
kwalifikuje uczestników na poszczególnych etapach Konkursu,
6) w ciągu dziesięciu dni po zakończeniu każdego z etapów Konkursu przygotowuje protokół
z wykazem uczniów zakwalifikowanych do następnego etapu,
7) ustala listę finalistów,
8) ustala listę laureatów,
9) ustala listę zwycięzców.

2. Weryfikacja formalna dokonywana jest w oparciu o sprawdzenie:
1) dotrzymania przez szkołę terminu przesłania formularza zgłoszenia do Internetowego Systemu
Konkursowego;
2) udzielenia przez rodziców/opiekunów prawnych wyrazili zgodę na udział ucznia/uczennicy
w Konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy, zgodę na przetwarzanie
danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy oraz zgodę na wykorzystanie
wizerunku ucznia/uczennicy. Rodzic/opiekun prawny ucznia nie ma obowiązku wyrażenia zgody na
udział ucznia/uczennicy w Konkursie, zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy,
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na wykorzystanie wizerunku ucznia/uczennicy, a ww. zgody rodziców/opiekunów prawnych są
dobrowolne, przy czym w przypadku ich nieudzielenia bądź późniejszego wycofania, jak również

przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie danych dziecka, dziecko straci możliwość uczestniczenia
w Konkursie. Nie wyrażenie zgody uniemożliwia bowiem udział ucznia/uczennicy w procedurze
konkursowej.
3. Kwalifikacja uczestników na poszczególnych etapach Konkursu dokonywana jest w oparciu o kryteria
ilościowe.
Kryteria ilościowe odnoszą się do przewidywanej ilości uczestników konkursu, kwalifikowanych
do kolejnych etapów i wynoszą:
1) do II etapu - powiatowego zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 300 uczestników etapu
szkolnego;
2) do III etapu - ogólnopolskiego zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 20 uczestników etapu
powiatowego.
Powyższe liczby mogą zostać zwiększone decyzją Komisji Konkursowej, zgodnie z zasadami
określonymi w § 5 ust. 9 i ust. 16 regulaminu Konkursu.
4. W przypadku, gdy liczba uczestników etapu powiatowego, którzy uzyskają taką samą, maksymalną
zdobytą na danym etapie liczbę punktów, adekwatną do poziomu etapu powiatowego, przekracza ilość
określoną w § 5 ust.16 regulaminu, Komisja Konkursowa, w celu zakwalifikowania uczestników do III
etapu ogólnopolskiego Konkursu, bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych w I etapie szkolnym.
5. W przypadku, gdy liczba finalistów, którzy uzyskają taką samą, maksymalną zdobytą w części pisemnej
III etapu ogólnopolskiego liczbę punktów, adekwatną do poziomu tego etapu, przekracza ilość
określoną w § 5 ust. 21 Regulaminu, Komisja Konkursowa, w celu wyłonienia laureatów Konkursu,
bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych na II etapie powiatowym.
6. W przypadku, gdy spośród laureatów Konkursu więcej niż jeden uzyska taką samą, maksymalną zdobytą
w części praktycznej III etapu ogólnopolskiego liczbę punktów, Komisja Konkursowa, w celu wyłonienia
Zwycięzców Konkursu, bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych w części pisemnej III etapu
ogólnopolskiego, a w dalszej kolejności – ilość punktów uzyskanych w II etapie powiatowym.

