
REGULAMIN
KONKURSU  MATEMATYCZNEGO

dla uczniów klas czwartych

Głównym  celem Konkursu

jest   rozwijanie  zainteresowań  matematycznych  i   popularyzowanie  matematyki
wśród uczniów wymienionej  klasy.   Zadaniem  Konkursu jest  stworzenie  uczniom
możliwości  sprawdzenia  i  porównania  posiadanego  poziomu  wiadomości
i umiejętności matematycznych.

W celu zorganizowania Konkursu nauczyciele matematyki szkół gdyńskich powołali
Komisje  Konkursowe,  które  działać  będą  w poszczególnych szkołach i  Społeczną
Komisję Konkursową z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 21 w Gdyni.

Zadaniem Komisji  jest:

 przygotowanie zadań konkursowych,
 przesłanie zadań na etap szkolny do wszystkich zainteresowanych szkół,
 odbiór protokołów z przeprowadzonych konkursów szkolnych,
 przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu Międzyszkolnego,
 powiadomienie uczestników Konkursu o wynikach,
 zorganizowanie uroczystego spotkania z laureatami i ich nauczycielami,
 współpraca ze Społeczną Komisją Konkursową.

Zadaniem Społecznej Komisji  Konkursowej jest:

 dokonanie wyboru zadań na etap szkolny i międzyszkolny,
 przesłanie zadań do Komisji szkolnych,
 czuwanie nad przebiegiem prac Komisji szkolnych,
 dbałość o oprawę medialną Konkursu.



Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

I  etap  szkolny

1. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie zainteresowani matematyką.

2. Każdy uczestnik musi przedstawić Szkolnej Komisji Konkursowej oświadczenie pobrane ze 
strony organizatora https://sp21gdynia.pl (Zał. Nr 1)

3. Konkurs  przeprowadza  Szkolna  Komisja  Konkursowa,  złożona  co  najmniej  z  trzech  osób,
powołana przez Dyrektora Szkoły. Etap szkolny odbędzie się we wszystkich zainteresowanych
szkołach 22 listopada 2019 r. (piątek).

4. Przewodniczący  Społecznej  Komisji  Konkursowej przygotowuje  zestaw  zadań
konkursowych i przesyła je dnia 21 listopada 2019 r. pocztą e-mailową do Przewodniczących
Szkolnych Komisji Konkursowych. Przewodniczący SKK są zobowiązani do niezwłocznego
potwierdzenia otrzymania zestawów zadań. 

5. Czas trwania etapu szkolnego wynosi 45 minut. Uczniowie rozwiązują 5 zadań konkursowych,
przygotowanych przez Społeczną Komisję Konkursową.

6. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

7. Szkolna  Komisja  Konkursowa  sprawdza  i  ocenia  prace  uczniów  oraz  typuje  do  etapu
międzyszkolnego  3  uczniów,  którzy  uzyskali  największą  ilość  punktów.  Indywidualne
przypadki  zwiększenia   liczby  uczniów  z  jednej  szkoły  rozpatruje  zgodnie  z  kryterium
punktowym przewodniczący  Społecznej Komisji Konkursowej.

8. Szkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonego Konkursu i dostarcza
protokół w terminie do 30 listopada 2019 r. do Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni ul. Jana z
Kolna 5.

II  etap  międzyszkolny

1. Uczestniczą  w  Konkursie  wszyscy  uczniowie, wytypowani  przez  Szkolne  Komisje
Konkursowe.

2. Nad  przebiegiem  Konkursu,  sprawdzaniem  i  oceną  prac  czuwa  Społeczna  Komisja
Konkursowa.

3. Konkurs  odbędzie  się  22   lutego 2020  r.  (sobota)  o  godzinie  900 w  Szkole
Podstawowej  nr 21 w Gdyni ul. Jana z Kolna 5.

4. Czas trwania etapu międzyszkolnego wynosi 60 minut. Uczniowie rozwiązują 5 zadań
konkursowych, przygotowanych przez Społeczną Komisję Konkursową.

5. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

6. Społeczna Komisja Konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonego Konkursu.

7. O  wynikach  Konkursu  uczestnicy  zostaną  powiadomieni  w  terminie  10  dni  po  jego
zakończeniu poprzez informację przesłaną do macierzystych szkół.
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