II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Regulamin
II Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas III

I.

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie:
mgr Ewa Pacholska
mgr Grażyna Niestrawska

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje:
WIELKOPOLSKI KURATOR OŚWIATY W POZNANIU
STAROSTA KONIŃSKI
PREZYDENT MIASTA KONINA
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE
II.

Cele konkursu








rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas III
kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia
stymulowanie pracowitości i wytrwałości
upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów klas III
promowanie dorobku i osiągnięć uczniów
integracja środowiska uczniowskiego
współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej rejonu konińskiego

III. Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z miasta
Konina : Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 15,
SP Towarzystwa Salezjańskiego oraz szkół podstawowych powiatu konińskiego.

IV.

Organizacja konkursu:

1. Konkurs przeprowadzony jest w trzech etapach:




etap klasowy
etap szkolny
etap powiatowy

Etap I - klasowy
Nauczyciel uczący w danej klasie trzeciej przeprowadza eliminacje klasowe.
Wyłania laureatów spośród uczniów, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
Etap II - szkolny
Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektora szkoły przeprowadzają etap
szkolny i dokonują kwalifikacji zwycięzców II etapu.
Zgłaszają uczestników etapu powiatowego do dnia 23 marca 2020r. na załączonym
formularzu (załącznik nr 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@sp6.konin.pl
oraz dostarczają zgody-oświadczenia rodziców w dniu finałowego konkursu (załącznik nr 2).
Liczba uczniów reprezentujących szkołę nie powinna być większa niż liczba oddziałów
klas trzecich w danej placówce.
Etap III - powiatowy FINAŁ KONKURSU
Etap ten zostanie przeprowadzony 26 marca 2020 r. o godz. 1200
przez Komisję Konkursową w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie
ul. Kolejowa 2.

2. Każdy uczestnik rozwiązuje zadania samodzielnie przez 60 minut. W czasie konkursu
nie wolno korzystać z kalkulatorów.

3. Każdy uczestnik posiada przybory szkolne i przyrządy do geometrii.
4. Zakres materiału obowiązujący w konkursie obejmuje zadania tekstowe o różnym stopniu
trudności dla uczniów klasy trzeciej zawarte w podręcznikach, ćwiczeniach i zbiorach
zadań opracowanych przez wydawnictwa, z których korzystają powiatowe szkoły
podstawowe.

V.

Nagrody
Indywidualne: I, II, III miejsce, wyróżnienia – nagrody rzeczowe, dyplomy
Grupowe: wyróżnienie dla najlepszej szkoły
Upominki za udział otrzymują uczniowie, którzy przybyli na uroczyste podsumowanie.

VI.

Uwagi końcowe

1. Całość rozwiązanych zadań konkursowych III etapu sprawdza i ocenia Komisja
Konkursowa, wg ustalonych kryteriów oraz sporządza listę laureatów. Skład komisji
powołuje przewodniczący komisji.

2. Przewodniczącym Powiatowej Komisji Konkursowej jest nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej powołana w danym roku przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6
w Koninie.

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania
wszystkich uczestników konkursu około 5-6 tygodni po zakończeniu etapu
powiatowego. Informacje o wynikach nie są udzielane telefonicznie.

4. Informacje o przebiegu konkursu wraz z listą laureatów zostaną umieszczone
6.
7.
8.
9.

na stronie internetowej szkoły www.sp6.konin.pl po uroczystości.
Wszelkie sprawy, które nie zostały objęte w powyższym regulaminie, rozstrzyga
przewodniczący komisji konkursowej danego etapu.
Terminarz na kolejny rok ogłaszany i przekazywany jest szkołom w styczniu
danego roku szkolnego.
Wszystkie informacje związane z konkursem są przekazywane szkołom e-mailem.
Dojazd na konkurs do Szkoły Podstawowej nr 6 odbywa się we własnym zakresie.

Załącznik nr 1

II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 w Koninie
ul. Kolejowa 2

62-510Konin

tel.0-63 243-77-89

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Nazwa, adres i telefon szkoły zgłaszającej uczniów:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Nazwiska i imiona uczniów i ich wychowawców :
1 .......................................................................klasa:..............
wychowawca : ……………………………………………..
2 ...................................................................... klasa:..............
wychowawca : ……………………………………………..
3 ………………………………………………….. klasa:.............
wychowawca :…………………………………………….
4 ………………………………………………….. klasa:.............
wychowawca :……………………………………………
5 ………………………………………………….. klasa:.............
wychowawca :……………………………………………

Załącznik nr 2

Konin, dn...............................
OŚWIADCZENIE RODZICA
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ mojej córki
……………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu

w II Powiatowym Konkursie Matematycznym Klas III „Mały Pitagoras” w r.szk. 2019/20
oraz na publikację imienia, nazwiska i wizerunku mojego/mojej syna/córki, informacji o szkole, w której
się uczy, jak również o wynikach Powiatowego Konkursu Matematycznego klas III „Mały Pitagoras” na
stronie internetowej organizatora konkursu tj. www.sp6.konin.pl .
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (Dz. Urz. L 119 (Dz. U. z 2018r. poz.
1000) zostałem poinformowany o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji Powiatowego Konkursu
Matematycznego klas 3 „Mały Pitagoras” jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. R. Traugutta w Koninie.
Dane do konkursu: Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie ul. Kolejowa 2, 62-510 Konin,
e-mail: sekretariat@sp6.konin.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych; e-mail: iod@konin.um.gov.pl
3. Dane osobowe uczestnika konkursu podane w formularzu przetwarzane będą w celach:
a) realizacji obowiązków Powiatowego Konkursu Matematycznego klas 3 „Mały Pitagoras” w zakresie
organizacji i prowadzenia konkursów przedmiotowych;
b) publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora tj. www.sp6.konin.pl na podstawie
wyrażonej dobrowolnie zgody rodzica/opiekuna prawnego;
c) archiwizacyjnych.
4. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie:
a) przepisów prawnych, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,
z póź. zm.) rozporządzenia ministra edukacji narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2001r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz.
125, z póź. zm.) oraz ramowego regulaminu powiatowego konkursu dla uczniów klas trzecich w roku
szkolnym 2018/2019;
b) Zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia, którego dane dotyczą, na publikację wyników konkursu na
stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie. Wyrażenie zgody w tym zakresie jest
dobrowolne, ale niezbędne do sprawnej organizacji Powiatowego Konkursu Matematycznego klas 3.
5. Dane osobowe przechowywane są przez 1 rok od momentu zakończenia Powiatowego Konkursu lub cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych w zakresie informacji i sposobu przetwarzania informacji, co do których
wyrażono zgodę.
6. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tym
również profilowaniu.
7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 6 w Koninie danych osobowych przysługuje
uczestnikom Powiatowego Konkursu:
 prawo dostępu do treści danych osobowych;
 prawo do sprostowania, uzupełnienia danych osobowych;
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w związku
z tym także prawo do żądania usunięcia tych danych oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych
osobowych.

………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

…………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

