PROTOKÓŁ Z KONKURSÓW ZUCH EDYCJI SEMESTRALNEJ

Centrum Edukacji Szkolnej
ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa
tel. 22 509-80-40
fax. 22 509-80-41
e-mail: ces@ces.edu.pl
http://www.ces.edu.pl

KOD SZKOŁY

Dnia ...................................................................... odbył się konkurs ZUCH.
Wzięła w nim udział następująca liczba uczestników:

ZUCH

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

RAZEM
min. 8 os.

TEST ZINTEGROWANY
JĘZYK ANGIELSKI

Bardzo dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty.

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu 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) – zwane dalej RODO )
w odniesieniu do danych osobowych jest: Centrum Edukacji Szkolnej; Adres: ul. Sęczkowa 90,
03-986 Warszawa; e-mail: ces@ces.edu.pl; NIP: 952-212-12-79. Pełna treść klauzuli informacyjnej
o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej www.ces.edu.pl/wazne-pliki.
Oświadczam, że do dnia 10 III 2023 r. wysłano listem poleconym karty odpowiedzi na adres:
Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa oraz wpłacono pieniądze za
faktyczną liczbę odsyłanych kart odpowiedzi na konto: 20 1140 2017 0000 4102 1077 7912
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Centrum Edukacji Szkolnej

pieczęć szkoły i podpis dyrektora lub osoby upoważnionej

MIEJSCE NA UWAGI*:

W otrzymanej przesyłce znajdują się:
1. Zaklejona(e) koperta(y) ze sprawdzianami konkursowymi – na 1 uczestnika
przypadają 2 egzemplarze sprawdzianów (egzemplarz oficjalny oraz egzemplarz
stanowiący brudnopis). Dodatkowo liczba testów jest powiększona o około 10%
w stosunku do zadeklarowanej liczby uczestników na karcie zgłoszeniowej,
2. Koperta(y) zwrotna(e) - koperta(y) zwrotna(e) na wypełnione sprawdziany
konkursowe,
3. Druk wpłaty z wypełnioną nazwą, adresem firmy i numerem konta. Druk należy
uzupełnić wpisując kwotę za faktyczną liczbę uczestników.
4. Niniejsza kartka informacyjna zawierająca wskazówki do przeprowadzenia
konkursów oraz protokół z ich przebiegu.

Informacje ogólne
1. Konkurs Zuch odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniach:
- 08-03-2023 r. (środa) - konkurs Zuch (test zintegrowany)
- 09-03-2023 r. (czwartek) - konkurs Zuch z języka angielskiego
2. Czas trwania konkursów Zuch (testu zintegrowanego oraz testu z j. angielskiego)
jest przez organizatora określony na 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne
i nie może być przedłużany.
3. Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany do zapewnienia uczniom
warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Nie wolno nauczycielom
udzielać pomocy uczniom, która miałaby na celu zasugerowanie poprawnej(ych)
odpowiedzi.
4. Uczniowie na konkurs przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy.

* Uwagi powinny dotyczyć np. błędów w nazwie, adresie szkoły; błędnie zapisanych imion, nazwisk
szkolnych organizatorów konkursów itp.

5. Szkolny Organizator Konkursu otwiera zalakowaną kopertę ze sprawdzianami
testowymi przed rozpoczęciem konkursu w obecności uczniów.

6. Na każdego ucznia przypadają 2 egzemplarze sprawdzianów konkursowych.
Jeden egzemplarz ma służyć uczniowi jako brudnopis, gdzie dozwolone są
przekreślenia udzielonych odpowiedzi i notatki ucznia. Drugi egzemplarz ma
stanowić oficjalny dokument podlegający ocenie. Na tym egzemplarzu nie wolno
dokonywać skreśleń udzielonych odpowiedzi i wymagane jest podanie
wszystkich informacji identyfikujących ucznia. UWAGA! Odsyłać należy
wyłącznie 1 egzemplarz sprawdzianu konkursowego na 1 ucznia. Brudnopis
zostaje w posiadaniu ucznia/szkoły.
7. Z uwagi na wiek uczestników CES zwraca się z prośbą, aby to Szkolny
Organizator Konkursu dokonywał kodowania informacji służących do identyfikacji
ucznia na oficjalnym teście konkursowym. Kodowanie polega na wpisaniu imienia
i nazwiska ucznia oraz zaznaczeniu na teście oddziału klasy (A, B, C, D, itd.),
numeru ucznia w dzienniku szkolnym oraz zapisaniu kodu szkoły nadanego przez
CES.
8. Czynność kodowania informacji identyfikujących ucznia jest niezwykle istotna
z uwagi na końcowe wyniki konkursu, w których uczestnicy będą opisywani
numerem i oddziałem klasy oraz numerem w dzienniku w poszczególnych
szkołach.
9. Nie należy odbijać na xero testów odsyłanych do sprawdzenia np. dla
dodatkowych uczestników. W przesyłce znajduje się więcej sprawdzianów
konkursowych w porównaniu do liczby zgłoszonych uczestników.

Wskazówki do prawidłowego przeprowadzenia konkursów
1. CES zwraca się z prośbą, aby to Szkolny Organizator Konkursu rozdając testy
uczestnikom konkursu kodował informacje identyfikujące ucznia na egzemplarzu
odsyłanym do CES.
2. Szkolny Organizator Konkursu wpisuje w odpowiednie rubryki imię i nazwisko
ucznia, a następnie w kolumnie Oddział wpisuje oraz zaznacza (poprzez
zamalowanie kółka) oddział klasy, do której uczęszcza dany uczeń (A, B, C, D,
itd.). Jeżeli w danej placówce nie ma oddziałów prosimy zaznaczyć literę A.
3. W kolumnie Nr dziennika należy wpisać numer ucznia w szkolnym dzienniku oraz
zaznaczyć go zamalowując odpowiednie cyfry. W pierwszej kolumnie cyfr
zaznaczamy dziesiątki numeru, w drugiej jedności (2. numer w dzienniku Jana
Kowalskiego zapisujemy jako 02, a 13. numer Anny Jabłońskiej jako 13).
4. Ostatnim elementem jest wpisanie i zaznaczenie Kodu Szkoły nadanego przez
CES. Numer kodu Państwa szkoły to:

5. Kodować informacje oraz zaznaczać odpowiedzi należy niebieskim lub czarnym
długopisem!

6. Sprawdzian konkursowy składa się z 21 pytań. Pytania konkursowe mogą
zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi. Wszystkie poprawne
odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie kółek. Zdarzają się pytania,
w których należy zamalować inny niż kółko element graficzny np. balonik,
serduszko, rybkę. Puste kółka odpowiadają odpowiedziom niepoprawnym.
7. Po zakończeniu pisania konkursu, każdy uczeń wkłada swój sprawdzian
do zbiorczej koperty. Egzemplarz sprawdzianu stanowiący brudnopis pozostaje
dla ucznia/szkoły.
8. Przed zaklejeniem koperty Szkolny Organizator Konkursu proszony jest
o sprawdzenie, czy na wszystkich sprawdzianach poprawnie zakodowane są
dane ucznia i szkoły oraz czy test wypełniony jest niebieskim lub czarnym
długopisem.
9. Szkolny Organizator Konkursu zobowiązany jest do odesłania listem poleconym
zaklejonych w zbiorczej kopercie sprawdzianów, protokołu oraz xero odcinka
wpłaty. Odesłać testy i dokonać wpłaty należy najpóźniej do dnia 10-03-2023 r.
10. Szkolny Organizator Konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:
>
13,50
>
13,00

zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 8 do 49 uczestników,
zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu powyżej 50 uczestników.

Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednym konkursie. Jeśli jeden uczeń
bierze udział w dwóch konkursach, ponosi opłatę za każdy z nich oddzielnie.
11. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników,
organizator konkursu informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie
w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%. Nie może
także spaść poniżej określonej w pkt. 10 liczby uczestników uprawniającej do
danego upustu (tj. 8, 50).
12. W archiwum sprawdzianów 20-03-2023 r. zostaną opublikowane klucze
odpowiedzi do sprawdzianów konkursowych. Reklamacje do zadań można
składać do 03-04-2023 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą
uwzględniane.
13. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 28-04-2023 r. Reklamacje
można składać do 30-09-2023 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają
zniszczeniu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki
jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników
konkursu.
Uwaga!!! Błędnie zakodowany lub wypełniony test konkursowy nie może być
podstawą do reklamacji.
Zapraszamy na kolejną edycję konkursu Zuch organizowanego przez Centrum
Edukacji Szkolnej.
Szczegółów należy szukać na stronie internetowej http://www.ces.edu.pl/zuch

KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU

