Regulamin
Powiatowego Konkursu Matematycznego
dla uczniów klas VI
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w
Tomaszowie Lubelskim przy współpracy z LSCDN w Zamościu.

1. Celem konkursu jest:
 rozwijanie kompetencji, uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów szkół
podstawowych,
 promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie.
2. Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap – eliminacje szkolne (23 stycznia 2019 r.)
II etap – eliminacje międzyszkolne (marzec 2019 r.)
III etap – finał (maj 2019 r.)
3. W konkursie biorą udział uczniowie klasy VI.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny.
5. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele oddelegowani przez szkołę.
6. Do kolejnego etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80%
punktów (Laureatem konkursu zostają uczniowie, którzy z części finałowej uzyskali, co
najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów).
7. Wszyscy finaliści otrzymują dyplom finalisty, a laureaci dyplom laureata konkursu.
8. Konkursy przeprowadzają:
I etap – Szkolna Komisja Konkursowa, co najmniej dwuosobowa powołana przez
dyrektora szkoły.
II etap – Międzyszkolna Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą wybrani
nauczyciele, których uczniowie biorą udział w II etapie konkursu.
III etap – Finałowa Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą wybrani
nauczyciele, których uczniowie biorą udział w III etapie (finale) konkursu.
9. Zadania i obowiązki komisji konkursowej na poszczególnych etapach konkursu:
I etap (szkolny) - do obowiązków Szkolnej Komisji Konkursowej należy organizacja i
przeprowadzenie eliminacji I etapu konkursu. Przewodniczący Szkolnej Komisji
Konkursowej pobiera drogą elektroniczną lub otrzymuje pocztą elektroniczną materiały do
przeprowadzenia konkursu na trzy dni przed terminem eliminacji szkolnych (aktywny link do
materiałów lub załącznik zostanie przesłany Przewodniczącemu pocztą elektroniczną).
Powielenie odpowiedniej ilości zestawów potrzebnych do przeprowadzenia eliminacji
szkolnych, sprawdzenie prac konkursowych, sporządzenie protokołu i przesłanie go wraz z
pracami uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu na adres organizatora
konkursu.(w materiałach do pobrania zamieszczone będą wszelkie potrzebne formatki i dane
adresowe)
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II etap(międzyszkolny) - do obowiązków Międzyszkolnej Komisji Konkursowej należy
organizacja i przeprowadzenie eliminacji II etapu konkursu.
Przewodniczący Międzyszkolnej Komisji Konkursowej pobiera drogą elektroniczną lub
otrzymuje pocztą elektroniczną materiały do przeprowadzenia konkursu na trzy dni przed
terminem eliminacji szkolnych (aktywny link do materiałów lub załącznik zostanie przesłany
Przewodniczącemu pocztą elektroniczną).
Powielenie odpowiedniej ilości zestawów potrzebnych do przeprowadzenia eliminacji
rejonowych, sprawdzenie prac konkursowych, sporządzenie protokołu i przesłanie go wraz z
pracami uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do III etapu konkursu na adres organizatora
konkursu.(w materiałach do pobrania zamieszczone będą wszelkie potrzebne formatki i dane
adresowe)
III etap(finał) - do obowiązków Finałowej Komisji Konkursowej należy organizacja i
przeprowadzenie III etapu (finału) konkursu, sprawdzenie prac konkursowych, sporządzenie
protokołu według kolejności zdobytych punktów oraz sporządzenie listy laureatów.
Organizator zawiadamia laureatów poprzez dyrektorów szkół o terminie wręczenia
Dyplomu Laureata.
10. Organizacja poszczególnych etapów konkursu:
Etap I (szkolny):
Etap szkolny odbywa się we wszystkich zgłoszonych szkołach o godzinie 900 w dniu
ustalonym przez organizatora.
Etap II (międzyszkolny):
Etap międzyszkolny odbywa się w szkołach wytypowanych przez organizatora.
Przewodniczący poszczególnych komisji dokonują kodowania prac pisemnych uczestników.
Koperta z zadaniami powinna być otwarta w obecności uczestników konkursu w dniu i
godzinie eliminacji ustalonym przez organizatora.
Etap III (finałowy):
Etap finałowy odbywa się w SP 3 w Tomaszowie Lubelskim.
Przewodniczący poszczególnych komisji dokonują kodowania prac pisemnych uczestników.
Koperta z zadaniami powinna być otwarta w obecności uczestników konkursu w dniu i
godzinie ustalonym przez organizatora.
11. Terminy poszczególnych etapów ustala organizator.
12. Deklarację udziału szkoły w konkursie należy zgłaszać do 15 grudnia 2018 roku drogą
elektroniczną na adres: k.matematyczny@gmail.com .
13. Organizator umieszcza wyniki II i III etapu konkursu na stronach internetowych:
organizatora (www.sp3.tl24.pl), LSCDN w Zamościu (www.lscdn.pl) oraz stronie doradcy
metodycznego (www.daczyszyn.laszczow.pl)
14. Wymagania programowe na poszczególne etapy ujęte są w Załączniku nr 1.
15. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
16. Dane kontaktowe organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Żwirki i Wigury 6.
Nr telefonu: 84 664 24 43, 84 665 82 23, 84 664 45 59
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