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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OGÓLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ KSZTAŁCENIA
SPECJALNEGO I INTEGRACYJNEGO
„OMNIBUS”
I. Organizator:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kaliska 19, 62-500 Konin
MODN w Koninie, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin
II. Cele turnieju:




Zwrócenie uwagi na potrzeby uczniów niepełnosprawnych - osiągania sukcesu, reprezentowania
szkoły w środowisku lokalnym oraz docenienia ich zdolności.
Umożliwienie swobodnego poznania się i porozumiewania osób niepełnosprawnych, akceptacji
i tolerancji z jednoczesnym poszanowaniem praw i godności wszystkich.
Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach uczniowskich.

III. Warunki uczestnictwa:
1.
2.

3.
4.

Konkurs organizowany jest z myślą o dzieciach i uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Konkurs organizowany jest dla poziomów:
 szkoła podstawowa- klasy 1-3,
 szkoła podstawowa- klasy 4-6,
 klasy VII szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne.
Każda placówka/szkoła wystawia drużynę składającą się z max. 3 osób z każdego poziomu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu, a także wyrażeniem zgody
na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz możliwością wykorzystania wizerunku każdego
uczestnika konkursu w celach związanych z jego organizacją.

IV. Przebieg turnieju:
Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać test opracowany przez nauczycieli specjalistów, dostosowany do wieku
uczestników, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych.
V. Termin turnieju: 22.01.2018 r.
Zgłoszenia drużyn prosimy nadsyłać do dnia 05.01.2018 r. na adres: sekretariat@modn.konin.pl
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
prosimy dostarczyć w dniu konkursu.
VI. Miejsce turnieju: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kaliska 19, 62-500 Konin

VII. Wyniki:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MODN do dnia 20.02.2018 r.
Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone podczas Forum Oświatowego.

Agata Lewandowska
doradca metodyczny edukacji specjalnej i integracyjnej
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ZGŁOSZENIE
udziału w konkursie
WIEDZY OGÓLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
I INTEGRACYJNEGO „OMNIBUS”

Nazwa i adres szkoły, telefon
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Imiona i nazwiska opiekunów
......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................
Imiona i nazwiska uczniów (z podziałem na drużyny)
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Adres kontaktowy (e-mail)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

………………………………
podpis Dyrektora szkoły

