REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO ,, AS MATEMATYCZNY’’
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

CELE KONKURSU
1. Rozwijanie zainteresowań i motywowanie do uczenia się oraz wspieranie
uzdolnień uczniów.
2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
3. Pobudzanie twórczego myślenia.
4. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
5. Wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli , promowanie
szkół.
6. Integrowanie środowisk edukacyjnych powiatu dębickiego.

UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do:

-

uczniów klas VI i VII szkół podstawowych.

ORGANIZACJA
1. Konkurs organizowany jest w formie dwustopniowych zawodów:
a) I stopień – etap szkolny;
b) II stopień – etap powiatowy.
2. Etap szkolny należy przeprowadzić 12 lutego 2020 r. o godzinie 1330 wg
zadań konkursowych, które zostaną przesłane pocztą e-mail na adres szkoły
w dniu 11 lutego 2020 r.
3. Podczas etapu szkolnego uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zestawy
składające się z 16 zadań zamkniętych i 1 zadania otwartego. Czas trwania
konkursu – 45 min.
4. Etap powiatowy zostanie przeprowadzony 18 marca 2020 r. o godzinie 1330
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy przy ulicy Grottgera 3.

5. Do etapu powiatowego zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co
najmniej 75 % punktów możliwych do zdobycia.
6. Tytuł laureata otrzyma pięciu najlepszych uczestników etapu powiatowego.
Tytuł finalisty otrzyma kolejnych 5 uczniów, którzy uzyskali najwięcej punktów.
7. Etap powiatowy będzie trwał 90 minut. W tym czasie każdy z uczestników
będzie rozwiązywał samodzielnie zadania zamknięte oraz zadania otwarte.
8. Zgłoszenia szkoły do etapu powiatowego należy dokonać do 18 lutego 2020r.
drogą elektroniczną na adres e-mail konkursu, według wzoru karty zgłoszenia
dołączonego do regulaminu konkursu.
9. Wraz ze zgłoszeniem szkoły należy podać pełną nazwę i adres e-mail
placówki oraz imię, nazwisko, klasę uczestnika, imię i nazwisko opiekuna oraz
uzyskany wynik podczas zawodów I stopnia.
10. Prace konkursowe na etapie szkolnym i powiatowym są kodowane.
11. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
12. W etapie powiatowym mogą uczestniczyć tylko uczniowie wyłonieni w trakcie
eliminacji szkolnych.
13. Każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku.
14. Uczeń pracuje samodzielnie, w przypadku stwierdzenia niesamodzielności
następuje dyskwalifikacja ucznia.
15. Uczeń nie może korzystać z kalkulatora.
16. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
17. Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu są również dostępne
na stronie internetowej szkoły: www.sp9.com.pl
18. Wyniki konkursu, zaproszenia na podsumowanie oraz wręczenie dyplomów
i nagród zostaną rozesłane na adres e-mail danej szkoły w terminie do
24 marca 2020 r.
19. Adres e-mail konkursu : asmat@interia.pl
20. Informacje są również udzielane telefonicznie: (014) 681 26 02
21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia nauczycieli-opiekunów do
zespołów nadzorujących przebieg konkursu.

