
Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Postępowanie Komisji Konkursowej  
Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Form ę!”  

dla uczniów gimnazjów  
rok szkolny 2016/2017 

Komisja Konkursowa powoływana jest przez Komitet Organizacyjny Konkursu. Komisja Konkursowa 

odpowiada za przeprowadzenie Konkursu oraz za poziom merytoryczny Konkursu, a w szczególności: 

• nadzoruje funkcjonowanie Internetowego Systemu Konkursowego, 

• opracowuje zadania dla poszczególnych etapów Konkursu, 

• przygotowuje klucze odpowiedzi oraz ustala wytyczne dotyczące sprawdzania i oceniania prac, 

w tym szczegółową punktację na każdy element rozwiązania, 

• ocenia rozwiązania zadań pierwszego, drugiego i trzeciego etapu Konkursu i na ich podstawie 

kwalifikuje uczestników na poszczególnych etapach Konkursu, 

• w ciągu dziesięciu dni po zakończeniu każdego z etapów Konkursu przygotowuje protokół 

z wykazem uczniów zakwalifikowanych do następnego etapu, 

• ustala listę finalistów, 

• ustala listę laureatów, 

• ustala listę zwycięzców. 

 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

• przedstawiciel Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w Głównym Inspektoracie 

Sanitarnym, 

• przedstawiciel Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, 

• Przedstawiciel Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie będącego 

partnerem Konkursu. 

Kwalifikacja uczestników na poszczególnych etapach Konkursu dokonywana jest w oparciu o kryteria 

ilościowe. 

Kryteria ilo ściowe odnoszą się do przewidywanej ilości uczestników konkursu, kwalifikowanych 

do kolejnych etapów i wynoszą: 

Do II etapu - powiatowego zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 200 uczestników etapu szkolnego. 

Do III etapu - ogólnopolskiego zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 20 uczestników etapu powiatowego. 

Powyższe liczby mogą zostać zwiększone decyzją Komisji Konkursowej, zgodnie z zasadami określonymi 

w § 6 pkt 12 i pkt 20 Regulaminu Konkursu. 

W przypadku, gdy liczba uczestników etapu powiatowego, którzy uzyskają taką samą, maksymalną zdobytą 

na danym etapie liczbę punktów, adekwatną do poziomu etapu powiatowego, przekracza ilość określoną w § 6 



pkt 20 Regulaminu, Komisja Konkursowa, w celu zakwalifikowania uczestników do III etapu ogólnopolskiego 

Konkursu, bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych w I etapie szkolnym.

 
W przypadku, gdy liczba finalistów, którzy uzyskają taką samą, maksymalną zdobytą w części pisemnej III 

etapu ogólnopolskiego liczbę punktów, adekwatną do poziomu tego etapu, przekracza ilość określoną w § 6 

pkt 25 Regulaminu, Komisja Konkursowa, w celu wyłonienia laureatów Konkursu, bierze pod uwagę ilość 

punktów uzyskanych na II etapie powiatowym. 

 

W przypadku, gdy spośród laureatów Konkursu więcej niż jeden uzyska taką samą, maksymalną zdobytą 

w części praktycznej III etapu ogólnopolskiego liczbę punktów, Komisja Konkursowa, w celu wyłonienia 

Zwycięzców Konkursu, bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych w części pisemnej III etapu 

ogólnopolskiego, a w dalszej kolejności – ilość punktów uzyskanych w II etapie powiatowym.  

 


