
REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNYCH OTWARTYCH SPOTKAŃ NAUKOWYCH 

UCZNIÓW KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH „GRA O MĄDROŚĆ” 

 

1. Organizatorem i gospodarzem „Spotkań” jest Collegium Gostynianum – Zespół Szkół 

im. bł. ks. Kazimierza Gostyńskiego w Lublinie – ul. Droga Męczenników Majdanka 27. 

2. „Spotkania” zostały zainicjowane jako próba wdrożenia zaproponowanego przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu  „Edukacji klasycznej” przedstawionego w Lublinie 

na konferencji „Edukacja klasyczna we współczesnej szkole”, zorganizowanej 6 lutego 2023 

r. dla dyrektorów szkół i nauczycieli z inicjatywy Kurator Oświaty w Lublinie – p. Teresy 

Misiuk. 

3. Zajęcia otwarte „Spotkań” są elementem bieżącej pracy Collegium realizowanym wspólnie  

z zainteresowanymi uczniami klas 7. i 8. innych szkół. 

4. „Spotkania” mają na celu rozszerzenie i pogłębienie podstawowej edukacji szkolnej. Dla 

uczestników będących uczniami innych szkół mają być jednocześnie praktyczną prezentacją 

metody uczenia się w systemie pracy symultanicznej. 

5. Zadaniem „Spotkań” jest m.in. oderwanie uczestników od „zniewolenia” biernym 

korzystaniem z rozrywek internetowych i ukazanie możliwości satysfakcji z podjętego 

twórczego wysiłku intelektualnego, a w przypadku Turnieju terenoznawczego – również 

wysiłku fizycznego w wyprawach terenowych. 

6. „Spotkania” są realizowane w trzech odrębnych nurtach tematycznych:  

a. seminarium humanistycznym, obejmującym zagadnienia z literatury, historii, 

filozofii i religii; 

b. seminarium przyrodniczo-matematycznym, obejmującym zagadnienia 

z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii; 

c. wieloetapowym turnieju terenoznawczym (topograficzno-matematycznym). 

7.  Dla umożliwienia uczniom innych szkół systematycznego udziału we wspólnych 

seminariach, zajęcia „Spotkań” są organizowane po południu, w godz. od 15 do 17 

w terminach uzgadnianych z uczestnikami – odrębnie dla każdego z nurtów tematycznych; 

zajęcia turnieju terenoznawczego, z uwagi na ćwiczenia terenowe, organizowane są 

najczęściej w soboty – przynajmniej raz w miesiącu. 

8. Zajęcia seminaryjne mają charakter stałego konkursu, realizowanego odrębnie w każdym 

z nurtów tematycznych. 

9. Etapami seminarium-konkursu są trzymiesięczne trymestry roku szkolnego:  

a. wrzesień, październik, listopad; 

b. grudzień, styczeń, luty; 

c. marzec, kwiecień, maj. 



10. W każdym kolejnym etapie-trymestrze uczestnicy walczą o nagrodę etapową oraz dwa 

wyróżnienia. 

11. W każdym trymestrze, poczynając od trzeciego etapu konkursu przyznawana jest nagroda 

główna za najlepszy wynik uzyskany w ciągu trzech ostatnich etapów.  

a. Przepis przejściowy: W pierwszym trymestrze konkursu, czyli w okresie marzec-maj 

2023 r., nagroda główna jest tożsama z nagrodą etapową; w trymestrze drugim, 

kończącym się w listopadzie 2023 r., nagroda główna jest efektem wyników za dwa 

zrealizowane etapy konkursu, czyli za okres od marca 2023 do końca listopada 2023 r.  

12. Uczestnicy konkursu w poszczególnych nurtach tematycznych oceniani są za: 

a. systematyczność udziału w zajęciach i jakość zaangażowania w systemie pracy 

symultanicznej (zasad pracy symultanicznej będą nauczeni z chwilą przystąpienia do 

konkursu); 

b. jakość prezentacji uzyskanych wiadomości, opanowanych umiejętności, efektów 

własnych badań i wyników wykonanych zadań (demonstrowanie; referowanie; udział 

w dyskusji; opracowania pisemne – np. eseje, rozprawki, listy; udział w „rozprawach 

sądowych”; itp.); 

13. Uczestnicy konkursu prowadzą Kartę Pracy Konkursowej, w której są odnotowywane, 

wyrażone w punktach w skali od 0 do 3 (0, 1, 2, 3 lub X, C, B, A, przy czym X= 0 p., C= 1 p., 

B= 2 p., A= 3 p.) efekty kolejnych zajęć uczestnika i oceny wykonanych przez niego zadań.  

14. Oceny pracy i postawy (zaangażowania) uczestnika dokonuje prowadzący zajęcia nauczyciel 

lub delegowany przez niego asystent (uczeń Liceum) poprzez wręczanie uczestnikom 

w trakcie zajęć żetonów wyrażających przyznane uczestnikowi (zdobyte przez uczestnika) 

punkty. Oceną dnia (danych zajęć) jest średnia uzyskanej punktacji. Ocena etapu 

(trymestru) jest suma punktów uzyskanych przez uczestnika w trakcie całego etapu. 

15. Nowe osoby mogą włączyć się do konkursu w dowolnym jego momencie. Jeśli dołączenie 

następuje w pierwszej połowie trymestru konkursowego uzyskane punkty zaliczane są 

uczestnikowi w danym trymestrze. Jeśli dołączenie następuje po połowie trymestru punkty 

uzyskane w tym trymestrze są wliczane uczestnikowi w poczet punktów następnego, 

w pełni zaliczonego trymestru. 

16. Regulamin niniejszy może być w trakcie etapu uzupełniony o kolejne postanowienia, 

uznane przez Organizatora za niezbędne, w sposób nie naruszający treści postanowień 

z którymi uczestnicy zostali zapoznani na początku danego etapu (trymestru). Regulamin 

może zostać zmieniony z początkiem każdego kolejnego trymestru konkursowego. 

17. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora, czyli Collegium Gostynianum, 

reprezentowanego przez dyrektora Collegium lub osobę przez niego upoważniona. 

18. Uwagi i skargi odnośnie przebiegu danego etapu Konkursu należy składać na piśmie 

w Kancelarii Collegium Gostynianum z zaznaczeniem: „W sprawie Konkursu „Gra 

o mądrość””. Organizator zobowiązuje się do udzielenia w ciągu 14 dni odpowiedzi wraz 

z uzasadnieniem przyjęcia lub odrzucenia skargi.  


