SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DLA
SZKOLNEGO OPIEKUNA KONKURSU „FOX”
1. Konkurs należy rozpocząć we wtorek 27 lutego 2018 r. między godz. 8.00 a 8.30.
Czas trwania konkursu - 75 min., poza czynnościami organizacyjnymi.
Zapieczętowaną kopertę z testami należy otworzyć w dniu konkursu w obecności uczniów.
2. Uczeń rozwiązuje test pod nadzorem nauczyciela - opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje
zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia
rozwiązań innym. Niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków przekazu.
3. Po zakończeniu konkursu jedynie wypełnione karty odpowiedzi, (nie arkusze konkursowe, te są
własnością uczniów) posegregowane według kategorii, ułożone w jedną stronę i umieszczone w zaklejonej
kopercie z dopiskiem FOX, adresem i czteroliterowym kodem szkoły należy w tym samym dniu odesłać do
koordynatora regionalnego na adres: LSCDN ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin.
Można również dostarczyć karty osobiście do sekretariatu LSCDN.
Prace odesłane w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę.
4. Nauczyciel – opiekun konkursu „Fox” bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej
szkole, a w szczególności za:
 Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie zamieszczanych tam komunikatów.
 Poinformowanie uczestników o terminie i tematyce konkursu oraz obowiązującej lekturce.
 Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników i dokonanie wpłaty za udział w konkursie.
 Monitorowanie przesyłki od regionalnego koordynatora testów i kart odpowiedzi w ilości
odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników.
 Zgodny z regulaminem przebieg konkursu, w tym samodzielną pracę uczniów.
 Terminowe dostarczenie regionalnemu koordynatorowi zaklejonej koperty z kartami odpowiedzi i listą
uczestników.
 Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.
 Odbiór od regionalnego koordynatora konkursu nagród i przekazanie ich nagrodzonym uczestnikom.
 Ochronę danych osobowych uczestników konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy
w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.
6. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko
szkolnym opiekunom, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Wyniki są dostępne po
zalogowaniu się do systemu.
7. Informacje o terminie i sposobie odbioru nagród zostaną przekazane mailowo do 4 maja 2018.
8. Szkolny opiekun konkursu odpowiedzialny jest za odbiór nagród i przekazanie ich nagrodzonym uczniom.
Nagrody, które nie zostaną odebrane do dnia 22 czerwca 2018 r. zostaną przekazane do puli nagród na
kolejny rok.
9. Informujemy, że organizatorzy konkursu wystawiają tylko jeden dyplom uznania dla szkolnego opiekuna
konkursu z uwzględnieniem punktu 15 regulaminu konkursu. Nie jest on poświadczeniem przygotowywania
uczniów do konkursu. Takie zaświadczenie może wydać dyrektor szkoły na podstawie informacji o wynikach
uczniów i własnej wiedzy na temat tego, który nauczyciel przygotowywał uczniów do konkursu.
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