VI Powiatowy Konkurs Matematyczny
dla klas II-III szkół podstawowych
w roku szkolnym 2018/2019

Organizatorzy konkursu:

PODN Wodzisław Śl.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ
11 marca 2019 roku O GODZINIE 11.00
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
im. ADAMA MICKIEWICZA
W MARKLOWICACH
(44-321 Marklowice ul. Wyzwolenia 160 tel.: 32 4550367)
Zgłoszenia laureatów do dnia 7 marca 2019 roku

REGULAMIN
VI POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
w ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I. Zagadnienia ogólne
1.Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas II i III szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego.
2.Informacje o konkursie, w tym wyniki etapu powiatowego, będą publikowane na stronie internetowej PODN w Wodzisławiu Śl.
oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Marklowicach
3.

II.

Opiekę merytoryczną nad całością konkursu i organizacją etapu powiatowego przyjmuje Powiatowa Komisja
Konkursowa.
Cele konkursu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.
Rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Wyzwalanie twórczej aktywności.
Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych.
Wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi.
Motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.

II. Organizacja konkursu:
1.

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas II i III szkół podstawowych składa się z następujących etapów:

a)

szkolny - organizuje go każda szkoła,

b)

gminny lub miejski - organizowany w gminie lub mieście,

c)

powiatowy – organizowany jest przez:

Szkołę Podstawową nr 1
im. Adama Mickiewicza w Marklowicach
ul. Wyzwolenia 160, 44-321 Marklowice
2. Laureaci Powiatowego Konkursu Matematycznego zostaną
zakwalifikowani do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, który organizowany
jest przez :

Szkołę Podstawową nr 3
ul. Broniewskiego 11
44 –238 Czerwionka-Leszczyny
Data konkursu zostanie podana w styczniu 2019r

Etap I - szkolny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W etapie szkolnym mogą brać udział wszyscy uczniowie z klas II
i III danej szkoły podstawowej.
Eliminacje przygotowują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe, powołane przez dyrektorów szkół.
Zadania przygotowuje nauczyciel powołany przez Szkolną Komisję Konkursową .
Na rozwiązanie zadań zawartych w teście należy przeznaczyć - 45 minut.
W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać
z kalkulatora i własnego brudnopisu.
Laureatów 1., 2. i 3. miejsca konkursu szkolnego Komisje zgłaszają do etapu miejskiego.

Etap II - gminny/ miejski:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przeprowadzony zostanie przez gminną /miejską Komisję Konkursową.
Miejsce przeprowadzenia gminnych/ miejskich konkursów powinno być ustalone pomiędzy dyrektorami szkół z danej
gminy/ miasta.
Zadania przygotowuje zespół nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły, w której odbywać będzie się
gminny/miejski konkurs matematyczny.
Na rozwiązanie zadań zawartych w teście przeznaczone będzie 45 min.
W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora i własnego brudnopisu.
Laureatów 1. i 2. miejsca konkursu gminnego/ miejskiego , a w przypadku miasta Wodzisław Śl. laureatów 1., 2., 3.
miejsca, należy zgłosić do etapu powiatowego do dnia 7 marca 2019 roku za pomocą FORMULARZA
ZGŁOSZENIOWEGO wypełnionego czytelnie drogą e-mailową na adres konkursmatematycznypowiat@gmail.com
lub faksem na numer 32 4550367.

PO ZGŁOSZENIU UCZNIÓW zgłaszający powinien otrzymać potwierdzenie (email zwrotny) przyjęcia zgłoszenia. Bez potwierdzenia zgłoszenia nie ma
pewności czy uczniowie zostali zgłoszeni.
Etap III- powiatowy
1.
2.

Przeprowadzany zostanie przez Powiatową Komisję Konkursową.
Kryterium kwalifikacji do etapu powiatowego jest uzyskanie 1. i 2. miejsca w poszczególnych konkursach gminnych/
miejskich , a w przypadku miasta Wodzisław Śl. uzyskanie 1., 2., 3. miejsca w etapie miejskim .
Na rozwiązanie zadań zawartych w teście przeznaczone będzie 60 min.

W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora i własnego brudnopisu.
Uczestnicy przywożą ze sobą wyposażony piórnik.
Uczestnicy otrzymują kolejno zestawy zadań punktowanych odpowiednio po 2pkt, 3pkt, 4pkt, 5pkt., po rozwiązaniu
których następują krótkie przerwy.
6. Zakres konkursu obejmuje program nauczania klas I-III poszerzony o umiejętność rozwiązywania zadań i
łamigłówek matematycznych typu KANGUR.
7. W przypadku remisu przewiduje się przeprowadzenie dogrywki między uczniami, którzy zdobyli równą liczbę
punktów (w przypadku I, II , III miejsca)
8. Opiekę merytoryczną nad całością konkursu i organizację III etapu przyjmuje Komisja Konkursowa.
9. Organizator zapewnia nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.
10. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu :
3.
4.
5.




Katarzyna Rybka- Kocuper SP 1 Marklowice
Małgorzata Konsek PODN Tel. 785 196 237

Etap IV- wojewódzki
1.

Laureaci trzech pierwszych miejsc uzyskanych w V Powiatowym Konkursie Matematycznym dla klas II-III
zostaną zakwalifikowani do konkursu wojewódzkiego, który odbędzie się w Czerwionce – Leszczyny

2.

Zgłoszenia do wojewódzkiego konkursu dokona organizator konkursu powiatowego, tj. Szkoła Podstawowa
nr 1 w Marklowicach

Proszę pamiętad o wypełnieniu karty zgłoszeniowej i każdy uczestnik musi
posiadad w dniu konkursu zgodę na publikacje jego danych i wizerunku
podpisaną przez rodziców.
11 marca 2019r. godzina 11.00

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO VI POWIATOWEGO
KONKURSU MATEMATYCZNEGO KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Adres szkoły
Telefon
e-mail

Imię i nazwisko
nauczyciela
przygotowującego
ucznia

Zgoda
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka

przez Szkołę Podstawową nr 1
im. Adama Mickiewicza w Marklowicach
ul. Wyzwolenia 160, 44-321 Marklowice

organizatora konkursu
VI Powiatowego Konkursu Matematycznego 2019
dla uczniów klas II i III Szkół Podstawowych”,

zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
Nr 101, poz.926 ze zm.) Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich
danych osobowych jest mi znany i jestem świadomy (a) faktu, że przysługuje mi
prawo do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również
prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska laureatów konkursu, zdjęd
z konkursu na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza w Marklowicach
ul. Wyzwolenia 160, 44-321 Marklowice

…………………………………..
data i podpis rodzica

