
Regulamin konkursu artystycznego 

Mój matematyczny lapbook 

 

Konkurs kierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej 

Organizator:  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim adres: 

Os. 1 Maja 16 A 44-304 Wodzisław Śląski 

Cele konkursu:  

 Wskazanie uczniom innych niż tradycyjne metody nauki i porządkowania wiadomości 

 Utrwalenie wiadomości przed egzaminem 

 Wyzwalanie kreatywności i aktywności matematycznej 

 Rozwijanie i pobudzanie twórczej wyobraźni  

 Stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów, jak 

i ich szkół 

 Propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół, 

wspierających uzdolnionych uczniów. 
 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej 

w powiecie wodzisławskim. 

2. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołach dwuosobowych. Prace 

wykonane w większych grupach nie będą oceniane. 

3. Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu lapbooka (papierowej teczki 

tematycznej) o tematyce związanej z wybranym zagadnieniem z poniżej 

wymienionych: podzielność liczb, NWD, NWW, ułamki, procenty, wyrażenia 

algebraiczne, równania, wielokąty, bryły.  

4. Do konkursu przyjęte zostaną prace zawierające: zatytułowany lapbook, oraz kartę 

zgłoszenia (załącznik nr 1). 

5. Każdy uczestnik lub zespół może przygotować tylko jedną pracę. 

6. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana, nagrodzona i nie może 

naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest 

jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że 

prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście oraz, że wykorzystane do 

pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich a także 

uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich. 

7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Wszystkie prace biorące udział w konkursie 

pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 

wykorzystywania w celach promocyjnych oraz wynikających ze statutu PODN. 

8. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości po rozstrzygnięciu konkursu na 

stronie internetowej PODN www.podn.wodzislaw.pl 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do  nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt 

małej liczby przekazanych prac. 

10. Autorzy prac wyrażają zgodę na ich reprodukcję w różnych formach, a także 

prezentowanie prac na wystawach prowadzonych przez Organizatora.  

11. Zgłoszenie do konkursu oznacza, iż uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 

zgodnie z klauzulą informacyjną ujętą w karcie zgłoszenia (załącznik nr 1). 

12. Prace należy składać do dnia 18 listopada 2019, do godziny 15.00, w PODN  

w Wodzisławiu Śląskim. Prace przysłane pocztą należy zabezpieczyć przed 

zniszczeniem. Liczy się data stempla pocztowego. 

http://www.podn.wodzislaw.pl/


13.  Sposób oceniania prac Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą doradcy 

metodyczni i konsultanci PODN w Wodzisławiu Śl. oraz nauczyciele matematyki 

powiatu wodzisławskiego , będą oceniać prace według poniższych kryteriów: 

 zgodność z tematyką, 

 poprawność matematyczną, 

 czytelność lapbooka, 

 pomysł, kreatywność, 

 estetykę wykonania, 

Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. O terminie i miejscu 

wręczenia nagród za I, II, III miejsce poinformujemy telefonicznie lub mailowo na 

podstawie danych z karty zgłoszenia. Wszelkie pytania prosimy kierować :na 

adres mailowy: mchodura@podn.wodzislaw.pl. 

 

Inspirację można znaleźć tutaj: 

https://tikowybelfer.blogspot.com/2018/06/matematyczny-lapbook.html 

 

mailto:mchodura@podn.wodzislaw.pl

