POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA N AUCZYCIELI
44-304 Wodzisław Śląski, Os. 1 Maja 16A
tel./fax: 32 72 93 242, www.podn.pl
e-mail: sekretariat@podn.wodzislaw.pl

POWIATOWY KONKURS Z MATEMATYKI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
POD PATRONATEM:
STAROSTY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY
POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim oraz miasto Rydułtowy.
2. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach ul. M. Kolbego 5,
44-280 Rydułtowy 15.04.2015r. o godzinie 10:00.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
4. 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.
5. Zakres tematyczny zadań konkursowych obejmuje podstawę programową
z matematyki dla szkoły podstawowej.
6. Etapy konkursu:
Etap I:


Każda szkoła zainteresowana udziałem w konkursie prowadzi wewnętrzne
eliminacje w dowolnej formie organizowane o przez nauczycieli
w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wyłania odpowiednio:

a) szkoły prowadzące od 1 do 2 oddziałów klas szóstych – wyłaniają 1 uczestnika,
b) szkoły prowadzące od 3 do 4 oddziałów klas szóstych – wyłaniają 2 uczestników,
c)

szkoły prowadzące od 5 oddziałów klas szóstych wzwyż – wyłaniają 3 uczestników.

Etap II:
 Do II etapu uczniów zgłasza szkoła.
7. Konkurs ma formę pisemną, a arkusz konkursowy składa się z trzech części:
I – zadania z luką lub krzyżówka.
II – zadania zamknięte z jedną dobrą odpowiedzią.
III – zadania otwarte.
8. Komisja składa się z 5 osób, w tym: 2 doradców metodycznych z matematyki
oraz 3 nauczycieli matematyki wyznaczonych przez gminę-organizatora.
9. Prace będą poprawiane i punktowane według klucza odpowiedzi przygotowanego do
testu konkursowego.
10. Komisja wyłania laureatów konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów
(minimum 80%, jednak nie więcej niż 10 osób). Laureaci zostaną nagrodzeni
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
11. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za uczestnictwo.
12. Opiekunowie tych uczniów, którzy przystąpią do II etapu konkursu otrzymają
podziękowanie w formie pisemnej za przygotowanie uczniów do konkursu.
13. Informacje o wynikach laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, natomiast
wyniki wszystkich uczniów biorących udział z danej szkoły zostaną przesłane do
szkół do 2 tygodni od daty przeprowadzenia konkursu.
14. Tryb zgłaszania uczestników:
Uczestników zgłasza szkoła do 30 marca 2015r. podając:
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko ucznia,
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu,
Adres szkoły,
Organ prowadzący szkołę.

Zgłoszenia należy przesłać do doradcy metodycznego z matematyki:
Agnieszki Rudzkiej-Gajdy
na
adres:
arudzka@podn.wodzislaw.pl
lub
rudzkagajda@gmail.com.
Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na 20 minut przed konkursem z kartą
zgłoszeniową (zgodą na przetwarzanie danych – załącznik) oraz legitymacją szkolną.
15. Osoba do kontaktu:
Agnieszka Rudzka-Gajda 693 329 124, e-mail: rudzkagajda@gmail.com
lub

arudzka@podn.wodzislaw.pl

Załącznik
Kod ucznia

KARTA UCZESTNIKA II POWIATOWEGO KONKURSU
Z MATEMATYKI POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU
WODZISŁAWSKIEGO I BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1

Nazwisko ucznia:

2

Imię ucznia:

3

Klasa:
Pełna nazwa szkoły:

4

Adres szkoły:
5

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

