REGULAMIN 50. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STATYSTYCZNEGO
1.Ogólnopolski Konkurs Statystyczny jest organizowany przez Centralną Bibliotekę
Statystyczną im. Stefana Szulca. Patronat nad Konkursem sprawuje Prezes Głównego
Urzędu Statystycznego.
2.Celem Konkursu jest rozwijanie umiejętności i wiedzy młodzieży w zakresie
statystyki zdobywanej w szkole na lekcjach matematyki, geografii, zarządzania
informacją, podstaw przedsiębiorczości … w oparciu o Mały Rocznik Statystyczny
Polski.
3.W Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym mogą brać udział uczniowie szkół
średnich: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.
4.Zadanie Konkursowe polega na opracowaniu jednego z trzech podanych do wyboru
tematów w oparciu o wiedzę uzyskaną z Małego Rocznika Statystycznego Polski.
5.Tematy – opracowane przez Departament Edukacji i Komunikacji GUS przy
współudziale Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca - zostaną
ogłoszone na stronach internetowych Centralnej Biblioteki Statystycznej 26 lutego
2021 r., a do tych szkół w kraju, które brały udział w poprzedniej edycji Konkursu,
wysłane zostaną egzemplarze Małego Rocznika Statystycznego Polski, który
dostępny jest także na stronach GUS w Internecie:www.stat.gov.pl.
6. Prace konkursowe – można nadsyłać na adres Biblioteki do końca kwietnia 2021 r.
Decyduje data stempla pocztowego.
7. Prace powinny zostać napisane pod edytorem tekstu Word, czcionką Times New
Roman „12”(normalna) i wydrukowane w formacie A 4 (maks. 50 wierszy na stronie ).
Nie powinny przekraczać 8 stron wydruku komputerowego. W pracy można zamieścić
tabele, wykresy i rysunki stanowiące integralną część tekstu. Prace uczniów (w formie
wydruków komputerowych) powinny zostać nadesłane w 1 egzemplarzu przez Szkoły
z podaniem jej pełnej nazwy, adresu, telefonu oraz nazwiska ucznia i nauczyciela,
który organizował Konkurs Statystyczny na terenie danej placówki, na adres Centralnej
Biblioteki Statystycznej: Centralna Biblioteka Statystyczna im.Stefana Szulca 00-925
Warszawa, Al. Niepodległości 208 tel.(0-22) 608-3143, fax.608-3188.Można również
wysłać pracę w formie elektronicznej na adres: b.lazowska@stat.gov.pl lub sekretariatCBS@stat.gov.pl
8.Jury powołane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominika
Rozkruta – oceni prace nadesłane na Ogólnopolski Konkurs Statystyczny. Przy ocenie
prac konkursowych będą brane pod uwagę takie kryteria jak: stopień wykorzystania
Małego Rocznika Statystycznego Polski, umiejętność analizy i syntezy wiedzy
źródłowej, oryginalność interpretacji tematu, układ treści.
9.Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie wyników nastąpi do końca czerwca 2021 r.
Zostaną one opublikowane na stronie internetowej CBS (http://cbs.stat.gov.pl)
10. Nagrodami w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym w roku szkolnym
2020/2021 dla uczniów, którzy napiszą najlepsze prace konkursowe, będą: I nagroda
– laptop, II nagroda – smartfon, III nagroda – czytnik ebooków. Najlepsi uczniowie -

finaliści Konkursu - otrzymają nagrody książkowe (albumy, słowniki, leksykony) i
dyplomy. Nagrody zostaną rozesłane pocztą na adres szkół do końca czerwca 2021 r.

