REGULAMIN

I KONKURSU MATEMATYCZNEGO
dla uczniów klas VIII szkół podstawowych powiatu świeckiego
1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy
w Świeciu.
2. Cele konkursu:
 popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych;
 pobudzanie uczniów do rozwijania swych uzdolnień i zainteresowań;
 doskonalenie wiedzy i umiejętności młodzieży;
 rozwijanie twórczego myślenia;
 nawiązanie współpracy z nauczycielami matematyki pracującymi
w szkołach podstawowych;
 integracja środowisk szkolnych;
 promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.
3. W zadaniach konkursowych będą występowały treści aktualnej podstawy
programowej nauczania matematyki w szkole podstawowej.
4. Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się dnia 5 kwietnia 2019 roku (piątek)
o godzinie 900 w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu. Rozstrzygniecie
konkursu nastąpi w kwietniu 2019 r.
5. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki
w nauce matematyki, wykazujący się pogłębioną wiedzą w zakresie zagadnień
programowych oraz umiejętnością swobodnego i twórczego posługiwania się
zdobytymi wiadomościami podczas rozwiązywania nietypowych zadań
praktycznych i problemowych.
6. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, z uwagi na obowiązek
stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1). Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego
regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz
informowania o konkursie.
7. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
regulaminowe warunki uczestnictwa.
8. Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów.

9. Do dnia 29 marca 2019 r. (piątek) należy przesłać kartę zgłoszenia uczniów
według wzoru:

……….……………………
pieczęć szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW NA KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
POWIATU ŚWIECKIEGO
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

na adres:

Klasa

Nazwisko i imię nauczyciela

I Liceum Ogólnokształcące
im. Floriana Ceynowy
ul. Gimnazjalna 3
86-100 Świecie
z dopiskiem KONKURS MATEMATYCZNY

10. Kartę zgłoszenia uczniów można również dostarczyć do sekretariatu szkoły.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają – Marzenna Stolarska
i Danuta Zblewska – Safian ( marzenna_s@op.pl danuta.safian@gmail.com )
11. Zestaw zadań konkursowych będzie składał się z zadań otwartych. Na jego
rozwiązanie uczniowie będą mieli 120 minut.
12. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.
13. Członkami komisji konkursowej są nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego
w Świeciu.
14. Informację o wynikach konkursu organizatorzy przesyłają do zainteresowanych
szkół w kwietniu 2019 r. Zawiadamiają szkoły, do których uczęszczają laureaci,
o terminie i miejscu wręczenia dyplomów i nagród.
15. Laureaci konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
16. Wszelkie sprawy nie objęte tym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.
Organizatorzy:
Marzenna Stolarska ………………….…….
Danuta Zblewska-Safian …………….……..

