S ZKOŁA P ODSTAWOWA W ROGOWIE
44-362 Rogów, ul. Szkolna 2
tel./fax: 32 4512555
e-mail: sprg@poczta.onet.pl

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe powiatu
wodzisławskiego do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie
Matematycznym dla uczniów klas V.

Organizatorzy:
Teresa Sosna
Mariola Stebel

REGULAMIN
Powiatowego Konkursu Matematycznego
dla uczniów klas V szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego
1. Organizatorem konkursu jest
Szkoła Podstawowa w Rogowie
ulica Szkolna 2,
44-362 Rogów,
tel. 32 4512555
2. Cele konkursu:
 Rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych.
 Kształcenie pojęć matematycznych.
 Wzbudzanie zdrowej rywalizacji sprzyjającej rozwijaniu wiedzy i kompetencji.
 Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 Umożliwienie porównania swoich umiejętności z umiejętnościami
rówieśników ze szkół powiatu.
 Wyłonienie najlepszego matematyka wśród uczniów klas V szkół
podstawowych powiatu wodzisławskiego.
3. Zakres tematyczny zadań konkursowych obejmuje podstawę programową.
4. Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych. Każda szkoła
zainteresowana udziałem w konkursie prowadzi wewnętrzne eliminacje w
dowolnej formie i wyłania 1 uczestnika.
5. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w Rogowie, dnia 27.04.2015r.
o godzinie 1000.
6. Organizacja konkursu:
Konkurs ma formę pisemną, będzie składał się z dwóch części:
I część – zadania otwarte
II część – zadania zamknięte z jedną prawidłową odpowiedzią.
Komisja konkursowa ( 5-osobowa) zostanie wyłoniona w drodze losowania z
przybyłych nauczycieli opiekunów.
Prace poprawiane i punktowane będą według klucza odpowiedzi przygotowanego do
testu konkursowego przez organizatorów. W przypadku wyników równorzędnych
organizatorzy mogą zarządzić dogrywkę. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu
po zakończeniu poprawiania prac. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
7. Komisja wyłania laureatów konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów (3
uczniów). Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za uczestnictwo.
9. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają podziękowania.
10. Szkoła, której uczeń będzie zwycięzcą konkursu organizuje powiatowy konkurs dla
uczniów klas V w przyszłym roku szkolnym.
11. Tryb zgłaszania uczestników:
Uczestników zgłasza szkoła do dnia 17.04.2015r. podając:
1. Imię i nazwisko ucznia,
2. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu,
3. Nazwę i adres szkoły,
Zgłoszenia należy przesłać na adres sprg@poczta.onet.pl ( w temacie wiadomości
proszę wpisać „konkurs klas 5”).
Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na 15 minut przed konkursem z kartą
zgłoszeniową (zgodą na przetwarzanie danych – załącznik do regulaminu) oraz
legitymacją szkolną.
12. Osoby do kontaktu:
Teresa Sosna wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki tel. 324512555,
e-mai tsosnat@poczta.onet.pl
Mariola Stebel nauczyciel matematyki e-mail: majastebel@wp.pl

Załącznik

Kod ucznia

KARTA UCZESTNIKA POWIATOWEGO KONKURSU
MATEMATYCZNEGO
dla uczniów klas V
1

Nazwisko ucznia:

2

Imię ucznia:

3

Klasa:
Pełna nazwa szkoły:

4

5

Adres szkoły:

6

Powiat:

7

Gmina:

8

Nr tel. szkoły:

9

e-mail:

Imię i nazwisko osoby
10 przygotowującej ucznia
do konkursu

data

podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu
mojego dziecka na stronach internetowych organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
data

podpis rodzica/prawnego opiekuna

