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                                      Zbludowice, 09.03.2018r. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Zbludowicach 

ul. Świętokrzyska 9 

28-100 Busko-Zdrój 

tel: 41-378-79-50 

e-mail:gimnzbludowice@poczta.onet.pl 
 

 

 

                                 Szanowni Państwo 

                               Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele  

 

 Zapraszamy Państwa od udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym 

„Moje finanse - oszczędzam i inwestuję w swoją przyszłość”, który adresowany jest do  

gimnazjalistów i uczniów klas VII szkół podstawowych z terenu województwa 

świętokrzyskiego. Konkurs ten realizowany będzie przy współpracy z Narodowym Bankiem 

Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Obejmuje zagadnienia z zakresu 

edukacji ekonomicznej, rozwijania postaw i zachowań przedsiębiorczych.  

Głównym celem konkursu jest: 

 zwiększenie wśród uczniów znajomości zagadnień ekonomicznych z zakresu funkcji  

 i zadań NBP, polityki pieniężnej,  

 wzrost wśród uczniów znajomości zagadnień ekonomicznych z zakresu historii 

pieniądza, wartości i roli pieniądza, oszczędzania, inwestowania, 

 zdobycie przez młodzież umiejętności współpracy w grupie, planowania  

i konsekwentnego realizowania wyznaczonych celów. 

 

W załączeniu przesyłamy Państwu regulamin konkursu i kartę zgłoszenia. 

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia. 

 

Koordynatorzy:                                                                                                                   

Beata Ogunowska, Barbara Więckowska                                                                                                    

 

Dyrektor: 

Przemysław Nowak 

mailto:gimnzbludowice@poczta.onet.pl
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Zbludowicach 

ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój 
tel. 41-3787950 

e-mail: gimnzbludowice@poczta.onet.pl 

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej 

 
  

 REGULAMIN IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKONOMICZNEGO  

„Moje finanse - oszczędzam i inwestuję w swoją przyszłość”. 

  

I. Adresaci konkursu: 

Młodzież uczęszczająca do klas VII szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 

województwa świętokrzyskiego. 

II.  Zakres tematyczny konkursu:   

Różne formy oszczędzania i inwestowania środków finansowych, zadania i funkcje NBP, 

historia pieniądza, wartość i rola pieniądza, lokaty, kredyty, odsetki, procent prosty  

i składany. 

III. Organizatorzy konkursu: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach 

IV. Cele konkursu: 

- rozbudzanie wśród młodzieży świadomości oraz zainteresowań problematyką 

ekonomiczną, 

- zachęcanie do samodzielnego podnoszenia wiedzy z zakresu oszczędzania  

i inwestowania środków finansowych,  

- zwiększenie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce, 

- kształtowanie kompetencji matematycznych. 

V. Wymogi formalne: 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

- Etap I – etap szkolny -  Opracowanie gry planszowej o tematyce ekonomicznej  

termin od 15 marca 2018r. do 27 kwietnia 2018r. 

- Etap II – etap wojewódzki – Test z wiedzy ekonomicznej i matematycznej, termin  

18 maja 2018 r. godz. 9.00, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach. 

Zasady realizacji etapu I konkursu: 

1. Etap I konkursu uczniowie realizują na terenie własnej szkoły. 

mailto:gimnzbludowice@poczta.onet.pl


 

3 
 

2. Szkoła, która zadeklaruje chęć udziału w konkursie wytypuje trzyosobowe zespoły 

uczniowskie. W skład grupy może wchodzić młodzież z klas VII szkoły podstawowej 

i II-III gimnazjum. Istnieje możliwość zgłoszenia kilku zespołów z jednej szkoły. 

3. Każda zespół uczniowski ma przydzielonego opiekuna/opiekunów. 

4. Uczniowie projektują i wykonują grę planszową o tematyce ekonomicznej, 

zawierającą pojęcia ekonomiczne związane głównie z oszczędzaniem, inwestowaniem 

środków finansowych, historią pieniądza, rolą NBP, obrotem bezgotówkowym. 

Opisują zasady gry. 

5. Prace  mogą być wykonane dowolną techniką, wg. pomysłu uczniów. 

6. Prace nadesłane na konkurs powinny zawierać informacje dotyczące: autorów pracy, 

opiekuna/opiekunów, klasy i szkoły. 

7. Organizatorzy oczekują na pisemne zgłoszenia szkół do konkursu. Kartę zgłoszenia 

należy przesłać na adres Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach,  

od 21 marca 2018r. do dnia 9 kwietnia 2018r. 

8. Prace uczniów opiekunowie grup przesyłają w terminie od 16 kwietnia 2018r. do  

27 kwietnia 2018r. na adres Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach. 

9. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i pozostaną w zbiorach organizatora 

konkursu. 

10. Oceny prac uczniów dokona Komisja Konkursowa w dniu 9 maja 2018 r. w składzie: 

dyrektor ZPO w Zbludowicach, 2 koordynatorów konkursu, 3 przedstawicieli banków, 

plastyk, przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

Zasady realizacji etapu II konkursu: 

11. W dniu 18 maja 2018 r.  o godzinie 9
00

 w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Zbludowicach wstawiają się zespoły uczniowskie, wytypowane ze szkół biorących 

udział w konkursie  wraz z opiekunami.  

12. W przypadku dużej liczby nadesłanych prac konkursowych do drugiego etapu jury 

zakwalifikuje maksymalnie 50 drużyn, które nadesłały najciekawsze gry planszowe  

i uzyskały największą liczbę punktów. 

13. O godzinie 10
00

 zespoły uczniowskie  rozwiązują przez 45 minut test wyboru  

z wiedzy ekonomicznej i matematycznej. Test będzie dotyczył zagadnień związanych 

z oszczędzaniem i inwestowaniem oraz zadań o tematyce matematyczno-

ekonomicznej (różne formy oszczędzania i inwestowania środków finansowych, 

lokaty, kredyty, odsetki, procent prosty i składany, itp.). 
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14. Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, używać telefonów 

komórkowych. 

15. Prace sprawdzane są tego samego dnia. Wgląd w prace uczniów mogą mieć 

opiekunowie grup, wyłącznie w dniu konkursu. 

16. W konkursie zwycięży drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, łącznie 

za I i II etap konkursu. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Nad przebiegiem całego konkursu czuwać będzie powołana 

Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący, 2 koordynatorów konkursu, 8 

opiekunów grup uczniowskich. 

2. W przypadku uzyskania przez zespoły uczniowskie takiej samej liczby punktów 

organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dogrywki w formie czterech 

zadań: 3 zamkniętych i 1 otwartego o tematyce matematyczno-ekonomicznej. 

3. Uroczyste podsumowanie konkursu zostanie uwieńczone wręczeniem nagród  

i dyplomów laureatom konkursu. 

Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji 

Konkursowej wyłącznie w dniu 18.05.2018 r. 

 

VI. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 27 kwietnia 2018 roku. 

Prace można dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach 

Ul. Świętokrzyska 9 

28 – 100 Busko – Zdrój 

Z dopiskiem – Konkurs „Moje finanse - oszczędzam i inwestuję w swoją przyszłość”. 

 

Prace niezgodne z regulaminem konkursu oraz przesłane po terminie nie będą oceniane. 

 

VI. Nagrody 

 1 miejsce – smartfony 

 2  miejsce - smartfony 

 3 miejsce  - smartfony 

 4 miejsce – drukarki 

 5 miejsce – urządzenia wielofunkcyjne 
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 Trzy drużyny, które wykonają najciekawsze prace projektowe otrzymają 

słuchawki. 

 Pozostali uczniowie - uczestnicy konkursu otrzymują kalkulatory. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują pisemne podziękowania za udział w konkursie,  

a laureaci konkursu dyplomy. 

VIII. Patronat: 

Kuratorium Oświaty w Kielcach 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

IX. Patronat medialny 

„Echo Dnia” 

 

Przykładowe pytania i zadania konkursowe z poprzednich edycji zostaną zamieszczone na 

stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach 15.03.2018r. 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

„Moje finanse - oszczędzam i inwestuję w swoją przyszłość”. 

 

  
1. NAZWA I ADRES SZKOŁY:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….............................................................................................. 

 

2. KONTAKT : 

 

TEL……………………………………………………………………………………………. 

 

E-MAIL………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW, KLASA: 

 

1. …………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………….. 

 

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/OPIEKUNÓW 

 

…………………………….……………………………………………………………………. 
 

 

 

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych 

osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 

133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej na Konkurs pracy i posiadam do niej pełne prawa autorskie. 

Oświadczam, że poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora Konkursu wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do niej na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z Ustawą dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2006 r.; Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). 

 

 

Podpisy uczniów:                                                                      Podpis opiekuna/opiekunów: 

 

1. ……………………………………                                    ………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

 


