Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Jana Pawła II
w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas V
Regulamin
1. Uczestnicy
Konkurs organizowany jest dla szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego. W konkursie
mogą brać udział wyłącznie uczniowie klas piątych.
2. Organizator
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim.
3. Data konkursu
Konkurs odbędzie się 17 maja 2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Szkole
Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 9
4. Cele konkursu:
- integrowanie uczniów powiatu wodzisławskiego interesujących się matematyką;
- rozwijanie matematycznych zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół podstawowych;
- umożliwianie uczniom przeżycia chwil w zdrowej rywalizacji;
- aktywizowanie uczniów do rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
- zachęcanie uczniów do udziału w innych konkursach matematycznych;
- pokazanie piękna matematyki i czystości metod dedukcyjnych;
- wyłonienie najlepszego matematyka wśród uczniów klas V szkół podstawowych
powiatu wodzisławskiego.
5. Zgłoszenia
Kartę zgłoszenia jednego ucznia ze szkoły (e-mailem) należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30.04.2018 r. (poniedziałek) na adres organizatora:
e-mail: basia.jaroszuk@gmail.com (w temacie wiadomości proszę wpisać „ konkurs klas
5’’). Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1. Nazwa szkoły, adres szkoły
2. Dane ucznia (imię i nazwisko, klasa)
3. Imię i nazwisko opiekuna (osoby przygotowującej ucznia do konkursu).
Zgłoszenie uważa się za przyjęte, jeżeli zgłaszający otrzyma potwierdzenie.
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Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na 20 minut przed konkursem z kartą zgłoszeniową
(zgodą na przetworzenie danych – załącznik do regulaminu) oraz legitymacją szkolną. Na
konkurs proszę przynieść przyrządy geometryczne.
6. Etapy konkursu
Etap szkolny przeprowadzają nauczyciele matematyki w swoich szkołach w celu wyłonienia
jednego uczestnika.
7. Organizacja konkursu
- Udział w konkursie jest bezpłatny.
- W konkursie bierze udział tylko jeden uczeń ze szkoły.
- Każdy uczeń powinien posiadać legitymację szkolną oraz przyrządy i przybory do
pisania (nie wolno używać kalkulatorów).
- Konkurs ma formę pisemną, będzie się składał z dwóch części:
I część – zadania otwarte
II część – zadania zamknięte z jedną prawidłową odpowiedzią.
- Podstawą wymagań konkursowych są obowiązujące programy nauczania matematyki w
klasach V szkół podstawowych.
- Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.
- Za sprawdzenie prac konkursowych odpowiadać będzie 5-osobowa komisja wyłoniona
spośród opiekunów-matematyków w dniu konkursu.
- Prace poprawiane i punktowane będą według klucza odpowiedzi przygotowanego do
testu konkursowego przez organizatorów.
- Komisja wyłania laureatów konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów ( 3
uczniów). Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za uczestnictwo.
- Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają podziękowania.
- Szkoła, której uczeń będzie zwycięzcą konkursu (otrzyma I miejsce) organizuje
powiatowy konkurs dla uczniów klas V w przyszłym roku szkolnym.
8. Tematyka zadań konkursowych
Konkurs sprawdza umiejętność rozwiązywania niestandardowych zadań o charakterze
zagadek i łamigłówek matematycznych, wymagających pomysłowości, ale nie
wymagających znajomości materiału spoza programu nauczania matematyki w klasach
piątych szkół podstawowych.
9. Osoby do kontaktu
Barbara Jaroszuk – Zieleźny, nauczyciel matematyki e-mail: basia.jaroszuk@gmail.com
Dorota Pośpiech – nauczyciel matematyki
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KOD UCZNIA

Załącznik

KARTA UCZESTNIKA POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
UCZNIÓW KLAS V
1.

Nazwisko ucznia:

2.

Imię ucznia:

3.

Klasa:

4.

Pełna nazwa szkoły:

5.

Adres szkoły:

6.

Gmina:

7.

Powiat:

8.

Nr tel. szkoły:

9.

e-mail:

10.

Imię i nazwisko osoby
przygotowującej ucznia
do konkursu:

data

podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

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

data

podpis rodzica/prawnego opiekuna
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