ANEKS DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ”MEDYCYNA NA SZÓSTKĘ”
Przebieg i organizacja konkursu – ZMIANY Z POWODU SYTUACJI EPIDEMICZNEJ!!!
1. Zmianie ulega część organizacyjna konkursu.
2. Uczestnik konkursu rozwiązuje test samodzielnie, w domu, przy swoim codziennym
stanowisku pracy.
3. Uczestnik ma obowiązek włączyć kamerkę podczas rozwiązywania testu
konkursowego, tak aby osoba nadzorująca przebieg konkursu widziała na obrazie
z kamery górną część sylwetki uczestnika.
4. We wtorek 23 marca 2021 roku opiekunowie uczniów otrzymają, na podane
w zgłoszeniach maile, link do spotkania na platformie MS Teams dla swoich uczniów
oraz link do testu w testporalu.pl.
5. Opiekunowie są zobowiązani do przekazania linków otrzymanych od Organizatora
swoim uczniom.
6. Uczestnik konkursu wchodzi na spotkanie na MS Teams przez otrzymany link,
25 marca 2021 r. punktualnie o godzinie 9.45. Przedstawia się, okazuje do kamerki
legitymację szkolną, zostaje odnotowany na liście obecności i oczekuje na
rozpoczęcie konkursu.
7. Aktywacja testu konkursowego nastąpi o godzinie 10:00.
8. Po uruchomieniu testu każdy z uczestników rozpoczyna pracę. Czas pracy wynosi 60
minut i liczony jest każdemu uczestnikowi indywidualnie od momentu rozpoczęcia
pracy z zadaniami. Uczestnicy mogą powracać do zadań na każdym etapie pracy.
Po upływie 60 minut arkusz zamyka się i następuje automatyczne zapisanie
udzielonych odpowiedzi. Po tym czasie nie można nanieść już żadnych poprawek.
Indywidualny zegar uczestnika konkursu widoczny jest na jego ekranie.
9. Uczniom nie wolno opuszczać strony z testem. Ustawiona jest funkcja „uczciwy
rozwiązujący”. Zabrania się też obecności innych osób w pomieszczeniu, w którym
uczestnik rozwiązuje test.
10. Zadania konkursowe u każdego z uczestników wyświetlają się losowo.
11. Arkusz konkursowy składa się z zestawu zadań zamkniętych z zakresu przedmiotów
przyrodniczych.
12. Nieobecność ucznia o godzinie 9.45 na platformie MS Teams na spotkaniu
konkursowym oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
13. Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje Organizator konkursu.
14. Podczas trwania konkursu uczeń może rozwiązywać zadania rachunkowe
na przygotowanej wcześniej kartce. Zabronione jest używanie innych urządzeń
elektronicznych, niż komputer, na którym uczeń rozwiązuje test.
15. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
16. Link z informacjami o konkursie jest dostępny na stronie internetowej VI LO:
www.vilo.bydgoszcz.pl. w zakładce KONKURSY.
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