Regulamin Konkursów organizowanych w ramach obchodów Dnia Matematyki
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu
§ 1 Temat i cel konkursu
1. Konkursy ogłoszone są pod hasłem: „Do poznania MATEMATYKI nie prowadzi królewska
droga.” (Euklides)”.
Cele konkursów:
 upowszechnianie i uatrakcyjnianie matematyki wśród uczniów,
 rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,
 kształtowanie wyobraźni wśród uczniów poprzez prace plastyczne,
 kształtowanie logicznego myślenia, cierpliwości i systematyczności w wykonywaniu swojej
pracy,
 zwrócenie uwagi na fakt istotności wykorzystania rysunku w matematyce.
§ 2 Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej
w Radomiu reprezentowana przez specjalnie na tę okazję powołaną Komisję Konkursową.
2. Członkami komisji konkursowej mogą być nauczyciele pracujący w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu .
3. Koordynatorem konkursów organizowanych w ramach obchodów Dnia Matematyki jest Kinga
Karaś-Nowak.
§ 3 Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursów mogą być uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu
według następującego podziału:
 Konkurs plastyczny dla klas IV-VIII na wykonanie plakatu pod hasłem „Matematyka
na wesoło” - Termin oddawania prac do wtorku 12.03.2019 r.
 Konkurs plastyczny dla klas I-III „Geometryczna kartka świąteczna” - Termin oddawania prac
do wtorku 12.03.2019 r.
 Łamigłówka matematyczna dla klas I-VIII: w dniu 14.03.2019 uczniowie mogą odebrać od
Organizatora łamigłówkę /ze świetlicy szkolnej/, którą rozwiązują i dostarczają do godz. 14.20.
do specjalnie na tę okazję przygotowanej urny w świetlicy szkolnej.
§ 4 Zadanie konkursowe
1. Zadaniami konkursowymi są:
I. „Matematyka na wesoło” – konkurs dla klas IV –VIII.
 Tematem konkursu jest stworzenie plakatu /preferowany wymiar A2, A1 lub A0 /pod hasłem
„Matematyka na wesoło”,
 Praca musi być indywidualna, technika wykonania pracy dowolna,
 Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę,
 Każda praca powinna zawierać imię, nazwisko i klasę autora /umieszczoną z tyłu pracy/.
 Prace konkursowe należy składać do nauczycieli matematyki lub bezpośrednio w świetlicy szkolnej
do dnia 12 marca 2019 roku - wtorek.
 Prace zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

II. „Geometryczna kartka świąteczna" - konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I- III.
 Praca musi być indywidualna, Technika wykonania pracy dowolna.
 Chętni Uczniowie wykonują kartkę świąteczną zawierającą motywy Świąt Wielkanocnych
uformowane z figur geometrycznych /kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt/ i dostarczają ją podpisaną
/imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora/ z tyłu pracy do wychowawcy klasy, który przekazuje ją
do Organizatora lub bezpośrednio do świetlicy szkolnej.
 Prace konkursowe należy składać do dnia 12 marca 2019 roku - wtorek.
 Prace zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu.
III. Łamigłówka matematyczna- konkurs jest przeznaczony dla klas I-VIII.
 W dniu 14.03.2019 uczniowie mogą odebrać od Organizatora ze świetlicy szkolnej łamigłówkę,
którą rozwiązują i dostarczają do specjalnie na tę okazję przygotowanej urny w świetlicy szkolnej
do godz. 14.20. Trzem uczniom, którzy najszybciej prawidłowo wykonają zadanie zostaną
przyznane nagrody.
§ 5 Kryteria oceny

Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:
1. Konkursy plastyczne:
a) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie;
b) oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu;
c) walory estetyczne pracy .
2. Łamigłówka matematyczna: szybkość i poprawność rozwiązania łamigłówki.
§ 6 Nagrody
1.Konkursy plastyczne:
 „Matematyka na wesoło” – w wyniku oceny prac przez Komisję Konkursową zostanie przyznane
I, II i III miejsce. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają okolicznościowe dyplomy, nagrody
niespodzianki i ocenę cząstkową z matematyki zgodnie zasadami oceniania.
 „Geometryczna kartka świąteczna" – w wyniku oceny prac przez Komisję Konkursową zostanie
przyznane I, II i III miejsce. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają okolicznościowe dyplomy
i nagrody niespodzianki.
2. Łamigłówka matematyczna: wyłonieni w wyniku losowania uczniowie otrzymają okolicznościowe
dyplomy i nagrody niespodzianki.
§ 7 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Sprawdzenie prac i wyłonienie laureatów konkursu dokonuje Komisja Konkursowa składająca
się z minimum trzech osób.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
przygotowanie nagród i dyplomów, przeprowadzenie, rozstrzygnięcie, sporządzenie
potwierdzenia odbioru nagród oraz sprawozdania z przeprowadzonego konkursu.
3. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 5 w Radomiu http://www.psp5.edu.pl/.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej bezpośrednio przez Organizatora.

§ 8 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 15 marca 2019 roku w świetlicy szkolnej.
2. Otrzymanie nagród kwitują uczniowie na protokole odbioru nagrody.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia danej pracy do konkursu,
na Organizatora, tj. Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Radomiu, przechodzą nieodpłatnie
własność pracy oraz przysługujące uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do tej pracy;
nieograniczone czasowo i terytorialnie, na następujących polach: prawo do korzystania z pracy
na własny użytek, udostępnienia osobom trzecim, utrwalania, trwałego lub czasowego
zwielokrotnienia, wprowadzania do pamięci komputera, publikowania. Organizator jest też
uprawniony do wykonywania w imieniu uczestnika osobistych praw autorskich do zgłoszonej
pracy.
2. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne
z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.
3. Przystąpienie do konkursów jest dobrowolne i oznacza akceptację Regulaminu.
4. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursach jest uzupełnienie i podpisanie przez
rodziców/ opiekunów prawnych dziecka KARTY KONKURSOWEJ (załącznik nr 1)
i dołączenie jej do zgłaszanej pracy/łamigłówki.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ostateczne i nieodwołalne decyzje podejmuje
Komisja Konkursowa.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
w Radomiu http://www.psp5.edu.pl/.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW
DNIA MATEMATYKI
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W RADOMIU
Imię i nazwisko ucznia (autora pracy) .......................................................................................................
Klasa ..........................
Wiek ...................... lat
Nazwa konkursu* :
-„Geometryczna kartka świąteczna",
-„Matematyka na wesoło”,
- Łamigłówka Matematyczna.
OŚWIADCZENIA
 Oświadczam iż zapoznałem (am) się z Regulaminem Konkursów organizowanych
w ramach obchodów Dnia Matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej
nr 5 w Radomiu, który rozumiem, w pełni akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego
postanowień.
 Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a), iż Administratorem Danych Osobowych jest
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu, ul. Sowińskiego 1.
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu został wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu, ul. Sowińskiego 1 oraz
pod adresem e-mail: iod.psp5@wp.pl (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku). Pełna treść obowiązku informacyjnego zawarta jest na stronie internetowej Administratora
Danych http://www.psp5.edu.pl Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane
do celów związanych z organizowaniem, przebiegiem i promocją Konkursu przez okres
6 miesięcy od zakończenia Konkursu.
 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych
Uczestnika
w
celach
niezbędnych
dla
prawidłowej
organizacji,
przebiegu
i promocji Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
i wizerunkowych Uczestnika w celu budowania pozytywnego wizerunku Organizatora konkursu
w przestrzeni publicznej i w mediach.

................................................................................................
Miejscowość, data i podpis rodzica /opiekuna prawnego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
Niepotrzebne skreślić

