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REGULAMIN XIII POWIATOWEGO 

KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU:  
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie, dalej 

zwana organizatorem. 

 

II. TERMIN KONKURSU  
Konkurs odbędzie się dnia 12 maja (czwartek) 2022r  o godz. 8

30
.  

 

III. ETAPY KONKURSU: 
I etap – szkolny: przeprowadzany wśród uczniów każdej szkoły podstawowej z Powiatu 

Średzkiego; 

II etap – gminny: przeprowadzany w wybranej szkole gminnej - Gmina Malczyce, Gmina 

Udanin, Gmina Środa Śląska, Gmina Miękinia; 

III etap – powiatowy: przeprowadzany w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich 

w Ciechowie. 

 

IV. ADRESACI KONKURSU 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z  powiatu 

średzkiego: 

a. Laureatów pierwszych trzech miejsc gminnych konkursów matematycznych 

przeprowadzanych w gminach powiatu średzkiego. 

b. Przedstawicieli każdej grupy wiekowej wyłonionych w szkolnych etapach konkursu 

matematycznego (po jednym przedstawicielu z każdej grupy wiekowej każdej szkoły). 

 

2. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika do celów realizacji konkursu, opublikowanie jego imienia 

i nazwiska oraz zdjęć przesłanych przez koordynatora i nauczycieli z przeprowadzonego 

konkursu. (załącznik nr 2).  

3. Załącznik nr 2 pozostaje w dokumentacji szkolnej.  

 

V. CELE EDUKACYJNE KONKURSU 
1. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów.  

2. Wspieranie uzdolnień matematycznych uczniów i umożliwienie osiągnięcia sukcesu.  

3. Promowanie osiągnięć uczniów. 

4. Wyłonienie najlepszych uczniów w dziedzinie matematyki w powiecie średzkim, 

w kategorii klas IV, V, VI, VII, VIII SP. 

5. Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości 

zdobytych na lekcjach. 

 

VI. CELE WYCHOWAWCZE KONKURSU 
1. Integracja środowiska uczniów i nauczycieli matematyki w powiecie średzkim. 

2. Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem. 

3. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności uczniów. 
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VII. ZAKRES MATERIAŁU 
Powiatowy  Konkurs Matematyczny obejmuje treści podstawy programowej z matematyki 

dla II etapu edukacyjnego.   

 

VIII. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 
1. Konkurs przebiega zgodnie z Regulaminem, który podawany jest do publicznej 

wiadomości na stronie szkoły www.zsciechow.pl 

2. Konkurs organizuje i przeprowadza nauczyciel matematyki, dalej zwany koordynatorem, 

wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

3. Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach: Kategoria klas IV, V, VI, VII, VIII. 

4. Konkurs składa się z dwóch części: 

a. I cześć – zadania otwarte (45 minut) 

b. przerwa (15 minut) 

c. II część – zadania zamknięte (45 minut) 

5. Uczestnik konkursu może otrzymać maksymalnie 20 punktów. 

6. Odpowiedzi i rozwiązania sprawdza komisja powołana przez organizatora konkursu, 

w skład której wchodzą nauczyciele szkół biorących udział w konkursie. 
7. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkół w formie stacjonarnej, konkurs zostanie 

przeprowadzony z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Po otrzymaniu zgłoszeń 

utworzone zostaną konta uczniów na platformie Teams. Konkurs zostanie przeprowadzony 

zdalnie: I część – zdania otwarte przesłane w formie zdjęć utworzonych w zakładce zadania, oraz 

II część za pomocą testu w aplikacji Testportal. 

 

IX. ZGŁOSZENIE UCZNIÓW DO KONKURSU  
Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy dokonać do dnia  8 maja 2022r. przy 

wykorzystaniu zamieszczonej karty zgłoszenia (Załącznik nr 1): 

a. w formie papierowej na adres: Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie, 

Ciechów ul. Średzka 1, 55-300 Ciechów, tel/fax 071/317-24-00 lub  

b. drogą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły: zsciechow@interia.pl. 

 

X. NAGRODY 
Komisja po ocenie rozwiązań  zadań  obu części konkursu ustala listę laureatów (za laureata 

uważa się ucznia, który zajął miejsca od 1 do 3) konkursu na podstawie liczby punktów 

uzyskanych przez uczestników. 

Uczestnik konkursu w każdej z kategorii otrzyma: 

 

I miejsce – dyplom laureata i nagrodę 

II miejsce – dyplom laureata i upominek 

III miejsce - dyplom laureata i upominek 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Udział w konkursie  jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat związanych z organizacją konkursu.  

3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja. 

 

XII. PODZIĘKOWANIE DLA NAUCZYCIELA 
Każdy nauczyciel otrzyma podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu i pomoc 

w jego organizacji. 

  

 

                                                                                                   

http://www.zsciechow.pl/


Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie  

 

(Załącznik  nr 1) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

 

 

 
”POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY” - XIII EDYCJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć szkoły  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika  

 

 

 

 

Nazwa szkoły i adres  

 

  

 

 

Klasa 

 

 

 

 

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego 

  

 

 

 

 

 

□ Zapoznałem/łam się z Regulaminem Powiatowego Konkursu Matematycznego (www.zsciechow.pl 

zakładka Dokumenty) 

 

 

........................................................................... 

                                                                                                                      podpis osoby zgłaszającej ucznia  

(wychowawca/nauczyciel przedmiotu) 

 

 

 

 

 

http://www.zsciechow.pl/
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(Załącznik  nr 2) 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

 
Ja, rodzic/opiekun prawny .....………………………………………………………..…,   
                                                               imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

oświadczam, że:  

1) zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu; 

2) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w XIII edycji Powiatowego 

Konkursu Matematycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, 

organizowanym w Szkole Podstawowej w Ciechowie,  

3) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka/podopiecznego 

przez Organizatora, w ramach jego działalności statutowej i promocyjnej, 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka/podopiecznego oraz rozpowszechnianie jego wizerunku,  

5) zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych obowiązujących u Organizatora będącego Administratorem danych.   
 

 

       …………………………………..    ……….….……………….............. 
                     miejscowość, data                     podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Rozporządzenie 

RODO), informuje się, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich 

w Ciechowie, ul. Średzka 1, 55-300 Środa Śląska, tel. 713172400, e-mail: sekretariat@zsciechow.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-

mail: iod4@synergiaconsulting.pl, tel.605937609 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania w interesie 

publicznym) oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w związku z organizacją konkursu, 

w tym opublikowania wyników i wykorzystania wizerunków uczestników na wskazanych polach eksploatacji.   

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

6. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym takim jak media (w tym Facebook) oraz jednostki 

samorządowe w związku z działalnością statutową Organizatora oraz promocją działalności edukacyjno-

informacyjnej. W pozostałych przypadkach odbiorcami mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa lub 

podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.    

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu oraz 

w celach archiwalnych na zasadach określonych u Administratora.   

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Dane zamieszczone na portalu Facebook będą współadministrowane przez Facebook Inc. Podstawą prawną 

transferu danych jest art. 46 ust. 2 lit. d RODO, tj. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję 

Europejską. 

 

……….….……………….............. 
                             podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:sekretariat@zsciechow.pl
mailto:iod4@synergiaconsulting.pl
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ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka .............................................................................................. 

w XIII edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Szkołę 

Podstawową w Ciechowie.  

 

…………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych 

osobowych dotyczących dziecka/podopiecznego dla celów związanych z organizacją 

i realizacją konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej w ramach działalności 

statutowej i edukacyjno-informacyjnej Organizatora.  

 

…………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka/podopiecznego, w tym na nieodpłatne 

wykorzystanie i publikowanie jego pracy konkursowej zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych na takich polach eksploatacji jak: gabloty i tablice szkolne, foldery 

i broszury, media lokalne i społecznościowe (Facebook), strony internetowe i BIP 

(Organizator, jednostki samorządowe – szczególnie UM Środa Śląska, Powiat Średzki).   

 

 …………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

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

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy 

wraz z nazwą szkoły w związku z udziałem w ww. konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.  

 

…………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


