Regulamin Konkursu indywidualnego dla uczniów
organizowanego w ramach projektu „Na własne konto”
w roku szkolnym 2016/2017

I . Postanowienia Ogólne
1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu edukacyjnego „Na własne konto”,
zwanego dalej Projektem.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, zwana dalej
Organizatorem.
3. Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży zagadnieniami ekonomicznymi,
sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej, w tym tej
nabytej podczas zajęć prowadzonych w ramach Projektu i jej utrwalenie oraz zachęcenie
dyrekcji i nauczycieli gimnazjów do wdrażania w nauczaniu podstaw ekonomii elementów
praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki
rynkowej.
II. Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie biorą udział uczniowie zgłoszeni do Projektu w roku szkolnym 2016/2017.
2. Uczniowie podlegają ocenie konkursowej, o ile spełniają poniższe wymogi formalne:
 zgłosili się dobrowolnie do udziału w Projekcie,
 uczestniczyli systematycznie w zajęciach w I i II etapie Projektu, co jest udokumentowane
listą obecności prowadzoną przez nauczyciela realizującego Projekt w szkole,
 opuścili nie więcej niż 6h w I etapie zajęć (ferie zimowe) oraz nie więcej niż 4h w II etapie
(przygotowanie pracy projektowej).
III. Zasady i kryteria oceny
1. Przy wyłanianiu laureatów Konkursu jest brana pod uwagę liczba punktów, uzyskana przez
uczniów w wyniku uczestnictwa w zajęciach (I etap Projektu) oraz aktywność podczas zajęć.
2. Punkty za uczestnictwo w zajęciach są przyznawane zgodnie z zasadami punktacji,
stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Punkty za aktywność przyznaje nauczyciel prowadzący wg wewnętrznych zasad,
przedstawionych uczestnikom podczas pierwszych zajęć.
IV. Zasady przyznawania nagród
1. Nagrodami w Konkursie są ekonomiczne gry planszowe o szacunkowej wartości ok. 50-70 zł.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu przez nauczyciela następuje po zakończeniu II etapu Projektu.

3. Nagrody otrzymuje trzech uczniów z każdej szkoły, którzy zgromadzą największą liczbę
punktów, z uwzględnieniem następujących wymogów spełnili wymogi określone
w rozdz. II, pkt 2.
4. Punkty są sumowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
5. Nauczyciel jest zobowiązany przesłać do Organizatora zestawienie punktacji dla każdego
ucznia zgłoszonego do Projektu oraz protokół przekazania nagród przez uczniów.
6. Nagrody dla uczniów zostaną przesłane do każdego gimnazjum na koszt Organizatora
i wręczone przez nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne na zakończenie II etapu
Projektu.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.
V. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest zgodny z założeniami Projektu, które zostały przekazane wszystkim
gminom w nim uczestniczącym.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
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