
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO „OMNIBUS” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Gastronomiczna Ho-Ga we Wrocławiu. W skład 

komisji konkursowej wchodzą nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych: p. 

Patryk Kleczkowski, p. Gabriela Białas,  p. Beata Gruszka, p. Adam Pietraszek, p. Agnieszka 

Filiczak 

 

2. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań problemowych  

 rozwijanie zainteresowań przedmiotami zawodowymi i ogólnokształcącymi  

 wspieranie uzdolnień uczniów, 

 wdrażanie uczniów do samokształcenia, 

 pobudzanie twórczego myślenia, 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Gastronomicznej HO-Ga, 

którzy wyrażą wolę uczestnictwa w konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania w 

pierwszej tygodniowej edycji konkursu. 

 

4. Konkurs jest jednoetapowy i odbywał się będzie przez pieć kolejnych tygodni od 06  listopada do 

10 grudnia 2016 r 

 

II. Przebieg konkursu 

 

1. W każdym kolejnym tygodniu w poniedziałki na stronie internetowej szkoły www.ho-ga.com.pl 

zakładka „Konkurs omnibus” publikowany będzie zestaw pięciu pytań obejmujący zagadnienia z 

języka polskiego, geografii, biologii, przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych 

(po jednym pytaniu z każdej dziedziny). 

 

2. Uczestnicy będą odpowiadali na pytania pisemnie. 

 

3. Odpowiedzi udzielone na podpisanych imieniem i nazwiskiem kartkach uczestnicy będą wrzucali 

do Omniskrzynki umieszczonej przed wejściem do pokoju nauczycielskiego. 

 

4. Odpowiedzi na zestaw pytań z danego tygodnia zbierane będą do piątku do godz. 15.00 tego 

tygodnia. Po tym czasie odpowiedzi będą komisyjnie wyciągane z Omniskrzynki i przekazywane 

do sprawdzenia komisji konkursowej. 

 

5. Na stronie internetowej będzie dostępny tylko aktualny w danym tygodniu zestaw pytań. 

  

III. Wyniki konkursu 

 

1. Każdy zestaw pytań będzie odpowiednio punktowany. Maksymalna sumaryczna ilość punktów 

za prawidłowo udzielone odpowiedzi w pojedynczych zestawach jest jednakowa. 

 

2. Nagrody zostaną przyznane trzem uczestnikom, którzy zdobędą najwyższą ilość punktów. 

 

3. W przypadku, gdy kilku uczestników uzyska taka samą ilość punktów wygrywa ten , który 

weźmie udział w większej ilości edycji konkursu. 

 

4. Po trzech edycjach konkursu na stronie internetowej szkoły zostaną opublikowane cząstkowe 

http://www.ho-ga.com.pl/


wyniki konkursu- imię, nazwisko uczestnika i ilość zdobytych punktów. 

5. Termin rozdania nagród zostanie ogłoszony po zakończeniu konkursu. 

 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

 

2. Decyzja Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

3. Nagrody w konkursie zapewnia organizator.  

 


