
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY ASTRONOMICZNEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VI I VII ORAZ GIMNAZJUM 
NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM.
1. Konkurs Wiedzy Astronomicznej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach 46-080 Chróścice ul. Powstańców Śląskich 1, a osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest pan Ryszard Kołodziej (kwa@szkolachroscice.pl).
3. Zadania związane z przeprowadzeniem Konkursu realizuje Komitet Główny Konkursu Wiedzy Astronomicznej powołany przez Dyrektora Szkoły Publicznej w Chróścicach w składzie:
Przewodniczący Komitetu Głównego Konkursu Wiedzy Astronomicznej – mgr Ryszard Kołodziej – nauczyciel matematyki i fizyki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach,
Członkowie Komitetu Głównego:
	mgr Halina Blaik - nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Chróścicach.
	mgr Liliana Kupisińska – nauczyciel informatyki, techniki, 
4. Konkurs Wiedzy Astronomicznej ma charakter dwustopniowy:
	a) etap I - szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa lub Międzyszkolna Komisja Konkursowa dla szkół z tej samej miejscowości powołana przez Dyrektora danej szkoły, w której eliminacje się odbywają, z którego sporządza się protokół.
b) etap II - finał wojewódzki przeprowadza Komitet Główny Konkursu Wiedzy Astronomicznej.

5. Celem konkursu jest:
a) budzenie zainteresowań astronomią i astrofizyką,
b) poszerzenie wiadomości o Układzie Słonecznym i Wszechświecie
c) inspirowanie do własnych obserwacji astronomicznych
d) zainspirowanie do samodzielnej, twórczej pracy

6. Organizacja I etapu - szkolnego:

a) W Konkursie Wiedzy Astronomicznej mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na zasadach dobrowolności, nie więcej jednak niż trzech uczniów z danej szkoły.

b) Dyrektorzy szkół zgłaszają udział uczniów w Konkursie do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach w terminie do dnia 19 lutego 2018 r, drogą elektroniczną: kwa@szkolachroscice.pl, lub faksem na nr +48 77 4695334 lub listownie na adres Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach 46-080 Chróścice ul. Powstańców Śląskich 1 na Karcie Zgłoszenia (załącznik nr 1). O przyjęciu zgłoszenia decyduje data dostarczenia.

c) Etap szkolny przeprowadzany jest w formie eliminacji pisemnych w dniu 28.02.2018 r. od godz. 0900 do 1030.
	Na etapie szkolnym uczniowie wypełniają test w czasie maksymalnie 90 minut. Test zostanie przesłany do zgłoszonej szkoły drogą elektroniczną w przeddzień eliminacji. Otrzymanie zadań konkursowych dana placówka potwierdza e-mailem zwrotnym.

d) Do etapu wojewódzkiego zostają zakwalifikowani uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy otrzymali przynajmniej 80% punktów z testu na etapie szkolnym.
	Protokół (załącznik nr 2) Komisji Szkolnej wraz z pracami uczniów zgłoszonych do Konkursu Wiedzy Astronomicznej należy przesyłać do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach na adres: 46-080 Chróścice ul. Powstańców Śląskich 1 w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu natomiast skany prac oraz protokół przesłać drogą elektroniczną w dniu przeprowadzenia konkursu na adres kwa@szkolachroscice.pl.

e) Ostateczne wyniki etapu I i lista uczniów zakwalifikowanych do etapu II wojewódzkiego zostanie przesłana do szkół drogą elektroniczną i opublikowana na stronie internetowej www.szkolachroscice.pl w dniu 09.03.2018 r.

7. Organizacja II etapu (FINAŁ):
a) II etap Konkursu odbywa się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach woj. opolskie
b) II etap Konkursu przeprowadzony jest w formie eliminacji pisemnych w dniu 20.03.2018 r.; Test będzie składał się z pytań zamkniętych i pytań otwartych.
c) Prace sprawdzane są przez członków Komitetu Głównego (każda praca sprawdzana jest przez dwie osoby)
d) Do finału przechodzą osoby, które otrzymają co najmniej 90% punktów najlepszego wyniku.
e) Wyniki etapu II zostaną przesłane do szkół drogą elektroniczną i opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Chróścicach 21.03.2018 r.
f) w przypadku uzyskania przez więcej niż jedną osobę takiej samej ilości punktów o zwycięstwie decyduje dogrywka.
g) Komitet Główny ogłasza listę laureatów bezpośrednio po zakończonym II etapie.
h) Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów, nagrodę dla szkoły z której pochodzi uczeń, który zajął I miejsce w Konkursie oraz dla wszystkich uczestników finału.
i) Organizator Konkursu Wiedzy Astronomicznej nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników.


8. Terminarz Konkursu Wiedzy Astronomicznej

19.02.2018 r – termin zgłoszenie szkoły do Konkursu
28.02.2018 r od godz. 9.00 do 10:30 - etap szkolny i przesłanie skanu prac uczestników oraz protokołu z tych eliminacji
07.03.2018 r – termin przesłania oryginałów prac i protokołu z I etapu do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
09.03.2018 r – ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu oraz przesłanie informacji do poszczególnych szkół.
20.03.2018 r. – II etap Konkursu Wiedzy Astronomicznej.
21.03.2018 r. – publikacja na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach wyników konkursu

9. Tryb odwoławczy
	Od ustalonych przez komisje wyników poszczególnych etapów przysługuje uczestnikowi odwołanie do dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach złożone w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia opublikowania wyniku danego etapu. Decyzja Dyrektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

10. Program merytoryczny Konkursu Wiedzy Astronomicznej.
	Uczeń powinien wykazać się wiedzą i rozumieniem następujących zagadnień:
a) Układ słoneczny
b) Ruch obrotowy, obiegowy Ziemi i jego następstwa
c) Mapy nieba i orientacja na sferze niebieskiej
d) Wielcy astronomowie
e) Określanie położenia ciał niebieskich
f) Historia lotów kosmicznych
g) Metody badań astronomicznych
h) Znajomość kalendarza astronomicznego

11. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczycieli
a) Podręcznik do fizyki dla gimnazjum i klasy VII
b) Podręcznik do geografii dla gimnazjum i klasy VII
c) Astronomia – E. Rybka
d) Wielki Atlas Kosmosu - Garlick A. Mark
e) Mapa Obrotowa Nieba
f) Globus

12. Nagrody i wyróżnienia:

Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów i szkoły którą reprezentował uczeń:
a)	Za zajęcie I miejsca uczeń otrzymuje – teleskop
Szkoła otrzymuje nagrodę finansową lub rzeczową oraz dyplom.
b)	Tytuł laureata otrzymują osoby, które uzyskały co najmniej 90% punktów najlepszego wyniku.
c)	Każdy uczestnik II etapu i opiekun otrzymuje dyplom uczestnictwa.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
mgr Mirosław Gutka

