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                                                                                                                  Zbludowice, 

1.09.2020r. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Zbludowicach 

ul. Świętokrzyska 9 

28-100 Busko-Zdrój 

tel: 41-378-79-50 

e-mail: szkolapodstzbludowice@op.pl 

                                 Szanowni Państwo 

                               Dyrektorzy Szkół,  

Nauczyciele,  

Doradcy zawodowi  

 Zapraszamy Państwa do udziału w VI Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym 

„Plejada ekonomiczna”, który adresowany jest do uczniów klas VII, VIII 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 klasy VII, VIII szkoły podstawowej znajomości 

zagadnień ekonomicznych z zakresu funkcji i zadań NBP, historii polskiej waluty  

w XX wieku,  

 zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu racjonalnego zarządzania 

środkami finansowymi, gospodarowania budżetem domowym, 

 zwiększenie poziomu wiedzy uczniów z zakresu największych polskich osiągnięć 

ekonomicznych i gospodarczych w XX wieku, 

 zdobycie przez młodzież umiejętności planowania własnej przyszłości zawodowej, 

podejmowania działań o charakterze przedsiębiorczym, 

 wzrost kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach, w zakresie 

zagadnień ekonomicznych, 

 doskonalenie przez uczniów uczestniczących w projekcie kompetencji kluczowych w 

tym: umiejętności pracy w grupie, komunikacji i podejmowania decyzji. 

 

W załączeniu przesyłamy Państwu regulamin konkursu i kartę zgłoszenia. 

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia. 

Barbara Więckowska 

Beata Ogunowska 
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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: szkolapodstzbludowice@op.pl 

 
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej 

 

  

 REGULAMIN VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKONOMICZNEGO  

„Plejada ekonomiczna” 

  

I. Adresaci konkursu: 

Młodzież uczęszczająca do klas VII, VIII szkół podstawowych z terenu województwa 

świętokrzyskiego. Udział młodzieży w konkursie jest dobrowolny i powszechnie 

dostępny.  

 

II.  Zakres tematyczny konkursu:   

Podstawowe pojęcia ekonomiczne związane z planowaniem finansów, gospodarowaniem 

budżetem, oszczędzaniem, największe osiągnięcia gospodarcze i ekonomiczne Polski   

w XX wieku, zadania i funkcje NBP, historia polskiej waluty, 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, 

- zwiększenie wśród uczniów klasy VII, VIII szkoły podstawowej znajomości zagadnień 

ekonomicznych z zakresu funkcji i zadań NBP, historii polskiej waluty w XX wieku, 

- zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu racjonalnego zarządzania 

środkami finansowymi,  

- zwiększenie poziomu wiedzy uczniów z zakresu największych polskich osiągnięć 

ekonomicznych i gospodarczych w XX wieku, 

- zdobycie przez młodzież umiejętności planowania własnej przyszłości zawodowej, 

podejmowania działań o charakterze przedsiębiorczym, 
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- doskonalenie przez uczniów uczestniczących w projekcie kompetencji kluczowych  

w tym: umiejętności pracy w grupie, komunikacji i podejmowania decyzji, 

- zwiększenie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce, 

- kształtowanie kompetencji matematycznych. 

 

V. Wymogi formalne: 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

Etap I – etap szkolny 

Opracowanie i wykonanie komiksu "Kim zostanę, gdy dorosnę? - moja strategia na 

przyszłość". Do komiksu należy dołączyć kosztorys zawierający opis kosztów związanych 

z poszukiwaniem pracy w wybranym zawodzie (przedstawionym w komiksie)  od 

momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej do chwili zatrudnienia.  

Termin od 9 października 2020r. do 20 listopada 2020r.  

 

Etap II – etap wojewódzki  

Test on-line z wiedzy ekonomicznej i matematycznej, termin 8 grudnia 2020 r. godz. 9.00. 

 

Zasady realizacji etapu I konkursu: 

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

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

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

podstawowej. Istnieje możliwość zgłoszenia kilku zespołów z jednej szkoły. 

3. Każdy zespół uczniowski ma przydzielonego opiekuna/opiekunów, maksymalnie 

dwóch nauczycieli. 

4. Organizatorzy oczekują na pisemne zgłoszenia szkół do konkursu.  

Opiekunowie uczniów przesyłają w terminie  od 21 września 2020r. do 5 października 

2020r: 

- kartę zgłoszenia wraz z adresami mailowymi wszystkich uczestników 

konkursu, 

- pisemne zgody rodziców uczniów/prawnych opiekunów na wykorzystanie 

wizerunku dziecka i jego danych osobowych na stronie internetowej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach, 

- pisemne oświadczenie nauczyciela opiekuna/opiekunów uczniów, dotyczące 

wykorzystania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie internetowej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach. 
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5. Organizatorzy konkursu opublikują materiały szkoleniowe dla  uczniów, które 

umożliwią młodzieży przygotowanie się do drugiego etapu konkursu. Uczniowie i ich 

opiekunowie otrzymają link do materiałów. 

Pierwszy blok tematyczny będzie zawierał zagadnienia związane z historią NBP, 

funkcją i zadaniami NBP, historią polskiej waluty w XX wieku. Materiały zostaną 

opublikowane 12.10.2020r. 

Drugi blok tematyczny będzie dotyczył podstawowych pojęć ekonomicznych 

związanych z planowaniem finansów, gospodarowaniem budżetem, oszczędzaniem, 

wykonywaniem obliczeń bankowych. W materiałach zostanie zamieszczony 

przykładowy kosztorys oraz zadania rachunkowe o tematyce matematyczno-

ekonomicznej. Materiały będą opublikowane 19.10.2020r. 

W trzecim bloku tematycznym zostaną zaprezentowane zagadnienia z zakresu 

największych osiągnięć gospodarczych i ekonomicznych Polski w XX wieku. 

Materiały będą opublikowane 26.10.2020r. 

6. Uczniowie zapoznają się z materiałami edukacyjnymi oraz opracowują i wykonują 

komiks "Kim zostanę, gdy dorosnę? - moja strategia na przyszłość".  

7. Tematyka komiksu będzie wymagała połączenia wiedzy i umiejętności młodzieży  

z zakresu: 

- stosowania podstawowych pojęć ekonomicznych związanych z obliczaniem 

kosztów kształcenia, oszczędzaniem, inwestowaniem we własne zasoby, 

planowaniem przyszłości zawodowej, podejmowania działań o charakterze 

przedsiębiorczym,  

- języka polskiego lub języka angielskiego,  

- plastyki,  

- matematyki.  

Komiks powinien być wykonany w formie broszury w formacie A4, w języku polskim 

lub angielskim, zawierać maksymalnie 7 stron, w tym: 

- stronę tytułową zawierającą tytuł komiksu, nazwiska autorów pracy, nazwę szkoły  

i dane opiekuna grupy, 

- część właściwą składającą się maksymalnie z 6 stron wykonanych dowolną techniką. 

Do komiksu należy dołączyć kosztorys zawierający opis kosztów związanych  

z poszukiwaniem pracy w wybranym zawodzie (przedstawionym w komiksie)  od 

momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej do chwili zatrudnienia. W kosztorysie 

należy przedstawić np.: koszty szkoleń, kursów doskonalących, nauki języków obcych, 
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studiów, itp., które zdaniem uczestników konkursu mogą ułatwić poszukiwanie  

i podjęcie pracy. 

Kosztorys powinien być przygotowany w formacie A4 i zawierać maksymalnie dwie 

strony. 

8. Prace uczniów opiekunowie grup przesyłają w terminie od 4 listopada 2020r. do  

20 listopada 2020r. na adres Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach. 

9. Po zakończeniu pierwszego etapu konkursu uczniowie wypełniają on-line ankietę 

podsumowującą pierwszy etap konkursu. Uczniowie wpisują w okno wyszukiwarki 

adres: https://tiny.pl/gvk46  wypełniają i przesyłają ankietę. Każdy uczeń zgłoszony 

do konkursu wypełnia ankietę tylko jeden raz w terminie od 23.11.2020r. do 

27.11.2020r. 

10. Nauczyciele - opiekunowie uczniów również wypełniają ankietę on-line. W okno 

wyszukiwarki wpisują adres: https://tiny.pl/gb6n7 wypełniają ankietę i przesyłają 

wyniki w terminie od 23.11.2020r. do 27.11.2020r. 

11. Prace konkursowe – komiks, kosztorys, nie będą zwracane uczestnikom konkursu  

i pozostaną w zbiorach organizatora konkursu. 

12. Oceny prac uczniów dokona Komisja Konkursowa w dniu 25 listopada 2020r.  

w składzie: dyrektor ZPO w Zbludowicach, 2 koordynatorów konkursu, doradca 

zawodowy, nauczyciel plastyki, nauczyciel języka angielskiego, 2 przedstawicieli 

banków. 

 

VI. Zasady realizacji etapu wojewódzkiego  konkursu 

 

Drugi etap VI Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego „Plejada ekonomiczna” zostanie 

przeprowadzony w formie testu on-line w dniu 8 grudnia 2020r. Zespoły uczniowskie 

przystępują do testu na terenie własnych szkół. Dyrektorzy szkół uczestniczących w 

konkursie, powołują dwuosobową Szkolną Komisję Konkursową, która będzie czuwała nad 

prawidłowym przebiegiem testu. W skład komisji, nie może wchodzić opiekun grupy 

uczniowskiej. Opiekunowie grup uczniowskich przygotowują salę, w której młodzież będzie 

pisała test, zapewniają uczniom dostęp do komputera i internetu. Podczas pisania testu 

uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych, materiałów 

źródłowych, pomocy osób trzecich. Szkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół  

z przebiegu konkursu(załącznik do regulaminu), którego scan przesyła w dniu 8 grudnia 

2020r. na adres  szkolapodstzbludowice@op.pl 

 

https://tiny.pl/gvk46
https://tiny.pl/gb6n7
mailto:szkolapodstzbludowice@op.pl
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W dniu 8 grudnia 2020 r. o godzinie 8:00 opiekunowie grup uczniowskich otrzymują link do 

testu, który przekazują Szkolnej Komisji Konkursowej.  

Punktualnie o  godzinie 9:00 zespoły uczniowskie pod opieką Szkolnej Komisji Konkursowej 

rozpoczynają pisanie testu z wiedzy ekonomicznej i matematycznej (20 pytań). Test będzie 

dotyczył zagadnień zawartych w materiałach szkoleniowych przesłanych uczniom (I, II, III 

blok tematyczny), związanych z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, planowaniem 

finansów, największymi osiągnięciami gospodarczymi i ekonomicznymi Polski  w XX wieku, 

funkcjami NBP, historią polskiej waluty, oraz zadań o tematyce matematyczno-ekonomicznej 

(lokaty, kredyty, odsetki, procent prosty i składany, itp.). 

Test będzie aktywny od godz. 9:00 do godz. 9:45. Prace przesłane po wyznaczonym 

czasie, nie będą uwzględnione. 

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w teście, drużyna klika w przycisk prześlij. Na 

ekranie wyświetli się liczba punktów zdobytych przez uczniów za II etap konkursu.  

Komisja Konkursowa w Publicznej Szkole Podstawowej w Zbludowicach w składzie: 

przewodniczący – wicedyrektor SP w Zbludowicach, 2 koordynatorów konkursu, 

koordynator techniczny, wydrukuje w dniu 8 grudnia 2020r.  zestawienie testu, sporządzi 

protokół z przeprowadzenia drugiego etapu konkursu oraz przygotuje protokół zbiorczy z I 

 i II etapu konkursu. W konkursie zwycięży drużyna, która zdobędzie największą liczbę 

punktów, łącznie za I i II etap konkursu (max 40p). W przypadku uzyskania przez drużyny 

takiej samej liczby punktów o zwycięstwie będzie decydował czas udzielenia odpowiedzi na 

pytania zawarte w teście. Zwycięży drużyna, która w krótszym czasie  prześle odpowiedzi do 

testu. 

Drużyna, która zajmie I miejsce w konkursie uzyska tytuł laureata VI Wojewódzkiego 

Konkursu Ekonomicznego „Plejada ekonomiczna”. 

Drużyny, które zajmą w konkursie II, III miejsce uzyskują tytuł finalisty VI Wojewódzkiego 

Konkursu Ekonomicznego „Plejada ekonomiczna”. 

 

W dniu 8 grudnia 2020r. o godz. 12:00 na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Zbludowiach zostaną opublikowane wyniki VI Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego 

“Plejada ekonomiczna”: drużyny, które zajęły I, II, III miejsce oraz trzy drużyny, które 

wykonały najciekawsze prace projektowe. Opiekunowie zostaną indywidualnie 

poinformowani o wynikach pozostałych grup uczniowskich. 

Nagrody i wyróżnienia uczestnicy konkursu odbiorą na terenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Zbludowiach do dnia 15 grudnia 2020r., po wcześniejszym ustaleniu terminu 

z koordynatorem konkursu. 
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Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji 

Konkursowej wyłącznie w dniu 8.12.2020 r. 

 

 

VII. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 listopada 2020 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 „Plejada ekonomiczna”. 

 

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

 

VIII. Nagrody 

 1 miejsce – tablety 

 2 miejsce - smartfony 

 3 miejsce  - urządzenia wielofunkcyjne 

 Trzy drużyny, które wykonają najciekawsze prace projektowe otrzymają 

słuchawki. 

 Pozostali uczniowie - uczestnicy konkursu otrzymują pendrive. 

 Opiekunowie uczniów otrzymują notesy nauczyciela. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują pisemne podziękowania za udział w konkursie,  

a laureaci konkursu dyplomy. 

 

Literatura i materiały dla uczniów: 

1. Prezentacje multimedialne dotyczące tematyki konkursu ze strony: 

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje 

2. „To, o czym dorośli Ci nie mówią”, Bogś Janiszewski, Wydawnictwo Publicat. 

3. „Ekonomia dla bystrzaków”, Peter Antonioni, Wydawnictwo Septem. 

4. Materiały szkoleniowe, zamieszczone na platformie edukacyjnej. 

 

  

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje
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KARTA ZGŁOSZENIA DO  

VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKONOMIZNEGO 

„Plejada ekonomiczna” 

  
1. NAZWA I ADRES SZKOŁY:  

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

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

 

2. KONTAKT : 

 

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

 

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

 

 

3. IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW, KLASA: 

 

5. …………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………….. 

 

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 art. 13 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1). 

 

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. …………………………………… 
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Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz jego                                                       

imienia i nazwiska na stronach  internetowych, w prasie 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek 

mojego dziecka oraz jego imię i nazwisko                       

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

                                                                          Imię i nazwisko dziecka 

 

ucznia Szkoły………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowanych podczas VI Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego „Plejada ekonomiczna” 

organizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zbludowicach, na stronie internetowej szkoły,      

i podmiotów współpracujących, w serwisach społecznościowych, prasie w celu informacyjnym                       

i     promocyjnym szkoły. 

                                                                                                           

…………………………………………... 

                                                                 /data i czytelny podpis rodziców-opiekuna prawnego/     

   

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) 

informujemy, że: 

 Dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska będą 

przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym na stronach 

internetowych i profilach internetowych zarządzanych przez Publiczną Szkołę 

Podstawową w Zbludowicach i podmiotów współpracujących, w serwisach 

społecznościowych, prasie,  na podstawie zgody w oparciu  o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

                                                                                                          

………………………………………………………. 

  /data i czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego/ 
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Zgoda opiekuna uczniów 

na wykorzystanie wizerunku oraz jego imienia i nazwiska  

na stronie  internetowej, w prasie 

 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć i materiałów filmowych zawierających  mój 

wizerunek, moje imię i nazwisko                       

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

                                                                          Imię i nazwisko nauczyciela 

 

zarejestrowanych podczas VI Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego „Plejada ekonomiczna” 

organizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zbludowicach, na stronie internetowej szkoły,      

i podmiotów współpracujących, w serwisach społecznościowych, prasie w celu informacyjnym                       

i     promocyjnym szkoły. 

                                                                                                           

…………………………………………... 

                                                                           /data i czytelny podpis nauczyciela/   

    

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) 

informujemy, że: 

 Dane osobowe Pani/Pana w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska będą 

przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym na stronach 

internetowych i profilach internetowych zarządzanych przez Publiczną Szkołę 

Podstawową w Zbludowicach i podmiotów współpracujących, w serwisach 

społecznościowych, prasie,  na podstawie zgody w oparciu  o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

                                                                                                          

                                                                                                           

…………………………………………... 

                                                          /data i czytelny podpis nauczyciela/        
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Protokół z przeprowadzenia drugiego etapu VI Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego 

„Plejada ekonomiczna”, w przypadku pracy zdalnej szkół 

 

Pieczęć szkoły 

 

Protokół 

z przebiegu drugiego etapu 

VI Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego 

„Plejada ekonomiczna” 

Test on-line 

 

Szkolna Komisja Konkursowa: 

 

1. ............................................... – przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej 

           (nazwisko i imię) 

2. ............................................... – członek 

         (nazwisko i imię) 

   

przeprowadziła w dniu 8 grudnia 2020r. w .......................................................................... 

                                                                                                              (nazwa szkoły) 

drugi etap VI Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego „Plejada ekonomiczna”, 

w którym uczestniczyli uczniowie: 

 

…………………………………. 
(imię i nazwisko ucznia) 

 

…………………………………. 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

…………………………………. 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

Uczniowie uzyskali ……… punktów. 

 

Uwagi o przebiegu konkursu: 

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

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

Podpisy członków komisji: 

1. ................................................... 

2. ................................................... 

................................................... 

 (miejscowość, data) 

................................................... 

 (pieczątka i podpis Dyrektora) 

 


