II Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej

Konkurs objęty jest
Honorowym Patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa im. 24 Pułku Ułanów w Kraśniku,
ul. Szpitalna 1A, 23-210 Kraśnik.
Koordynatorzy konkursu - Beata Mucha, Jakub Piotrowski
Autor zadań - Ewa Chmura
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III szkoły podstawowej i obejmuje treści edukacji
wczesnoszkolnej kl. I – III.
3. Celem organizowanego konkursu jest wyłonienie tych uczniów, którzy:
- potrafią dobrze wykonywać obliczenia liczbowe;
- dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawidłowości matematyczne;
- wykazują się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią
przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.
Jego przeprowadzenie powinno sprzyjać:
-

rozbudzeniu zainteresowań matematycznych;
uwrażliwieniu dzieci i nauczycieli na problematykę zadaniową;
dostarczeniu radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu;
zachęceniu uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

4. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I etap – szkolny, który odbędzie się 15 marca 2019, w godz.10.00-11.00, zadania szkoła
otrzyma e-mailem 14 marca 2019;
II etap – międzyszkolny, który odbędzie się 15 maja 2019 w godz. 10.00-11.00,
w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w Kraśniku przy ulicy Szpitalnej 1a.

5. W pierwszym etapie uczestniczą chętni uczniowie klas III.
Do drugiego etapu przechodzi z każdej szkoły trzech uczniów z najlepszymi wynikami.
Czas przewidziany na rozwiązywanie zadań w I i II etapie wynosi 60 minut.
W obu etapach konkursu uczniowie otrzymają test składający się z dwóch części:
- pierwsza część zawiera zadania zamknięte – poprawna jest tylko jedna odpowiedź;
- druga część - to zadania otwarte.
6. W skład komisji konkursowej II etapu wchodzą: nauczyciele organizujący konkurs oraz
nauczyciele opiekunowie uczniów ze szkół biorących udział w konkursie.
7. Pięciu najlepszych uczniów otrzyma nagrody rzeczowe.
8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

9. Uczestnictwo szkoły w konkursie należy zgłosić do 01.02.2019 na adres:
sskrasnik@poczta.onet.pl

Wszystkie informacje oraz załączniki dotyczące konkursu
zamieszczone są na stronie
www.szkolaspoleczna.krasnik.pl
w zakładce Nasze konkursy 

Załącznik 1
Dla uczestników etapu międzyszkolnego II Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Liczydełko

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE MATEMATYCZNYM LICZYDEŁKO
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM
I AKCEPTACJĄ JEGO ZAPISÓW

W związku z przystąpieniem do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Liczydełko”
mojego dziecka ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz
umieszczenie ich na stronie internetowej konkursu wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do
której uczęszcza, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. : Dz. U. z 2016 poz. 926).
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,
3) podanie danych jest dobrowolne,
4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
5) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

…………………………………..
(data)

......…………………….………….……………..
podpis składającego oświadczenie *

* - oświadczenie czytelnie podpisuje rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika

Załącznik 2
Wyniki etapu szkolnego II Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Liczydełko

………………………………………

..........................................

Pieczątka szkoły

Miejscowość, data

PROTOKÓŁ
eliminacji szkolnych1
W dniu …….................……. komisja oceniająca w składzie:
1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................
4. ......................................................
stwierdza, że w etapie szkolnym konkursu matematycznego Liczydełko uczestniczyło .........… uczniów.
Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.
Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Liczba
punktów

1
2
3

Podpisy członków komisji

1

Kopię protokołu należy przesłać do koordynatora konkursu.

Nazwisko i imię nauczyciela
przygotowującego

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

Załącznik 3
Wyniki etapu międzyszkolnego konkursu matematycznego Liczydełko

………………………………………

......................................................

Pieczątka szkoły

Miejscowość, data

PROTOKÓŁ
eliminacji międzyszkolnych2

W dniu ……....………..roku komisja oceniająca w składzie:

1. .........................................................
2. .........................................................
3. .........................................................
4. .........................................................

stwierdza, że w etapie międzyszkolnym konkursu matematycznego Liczydełko uczestniczyło …….. uczniów.

Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu (wpisujemy wszystkich
uczestników).

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Podpisy członków komisji:

.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nazwa szkoły

Liczba
punktów

