Regulamin
GMINNEGO KONKURSU
MATEMATYCZNEGO
w ramach projektu edukacyjnego
„Mamy tylko jedną Ziemię”

§ 1.
Konkurs matematyczny adresowany jest do wszystkich uczniów z klas
IV i V szkół podstawowych z gminy Wieluń. Szkołę mogą reprezentować
maksymalnie 2 osoby.
§ 2.
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie.
/odpowiedzialny nauczyciel matematyki mgr Anna Grabowska- Płonka /
W imieniu organizatora zadania konkursowe przygotowuje konsultant
matematyki z WODN w Sieradzu.
§ 3.
Termin konkursu: 21 kwietnia 2017r. ( piątek ), godzina 09:00.
§ 4.
Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie.
§ 5.
Cele konkursu:
1.Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji uczniów:
- rozwijanie zdolności poznawczych (koncentracja uwagi, pamięć,
wyobraźnia, dostrzeganie nierozwiązanych problemów, odkrywanie,
prowadzenie rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego ),
- rozwijanie umiejętności stosowania metod matematycznych,
- ukazanie sposobów twórczego wykorzystania wiedzy (zdobywanie
potrzebnych informacji stosowanie analogii, uogólnień, klasyfikacji,
specyfikacji).
2. Rozwijanie u uczniów pożądanych ogólnych cech osobowości:
- motywowanie do stałego zwiększania zasobu wiedzy, do poznawania
świata,
- dokładność, samodzielność, systematyczność, wytrwałość w wykonaniu
pracy,
- prowadzenie logicznego abstrakcyjnego rozumowania,
- umiejętność argumentacji,
- wzbudzanie pozytywnych ambicji,
- odpowiedzialność za reprezentowanie określonej społeczności,

- umiejętność rywalizacji i skutecznego prezentowania swojej wiedzy

§ 8.
Komisje konkursowe:

3. Pomoc nauczycielom w realizacji zadań edukacyjnych:
- stwarzanie okazji do szerszej indywidualizacji oddziaływań
dydaktycznych,
- umożliwienie osiągnięcia sukcesu,
- stworzenie okazji do prezentacji efektów swojej pracy
dydaktyczno- wychowawczej.
§ 6.
Konkurs zostanie przeprowadzony na dwóch poziomach:
Poziom I- zestaw zadań dla uczniów klasy czwartej,
Poziom II- zestaw zadań dla uczniów klasy piątej.
§ 7.
Organizacja i etapy konkursu:
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
- etap szkolny
- etap gminny w Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie
Nauczyciele wraz uczniami ze szkół podstawowych na konkurs dojeżdżają
we własnym zakresie i są odpowiedzialni za swoich uczestników konkursu.

1.Komisja etapu szkolnego:
Skład komisji ustala Dyrektor Szkoły.
Główne zadania komisji to:
- przygotowanie zestawu zadań mających na celu wyłonienie zwycięzców,
- sprawdzenie prac,
- ogłoszenie wyników uczniom, wybór reprezentantów szkoły w etapie
gminnym konkursu,
- przesłanie załączonej karty zgłoszenia uczniów reprezentujących szkołę
w gminnym konkursie matematycznym (maksymalnie 2 osoby ze szkoły)
na adres szkoły lub e- mail anna.grabowskaplonka@onet.pl
do dnia 11. 04. 2017r. (wtorek)
2.Komisja etapu gminnego:
Komisję tworzą nauczyciele matematyki uczący w poszczególnych
szkołach biorących udział w konkursie
Główne zadania komisji:
- zapoznanie uczniów z zasadami konkursu,
- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
- sprawdzenie rozwiązań zgodnie z dostarczonym przez autora zadań
schematem punktowania,
- ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów.

Przebieg etapu gminnego:
•
•
•
•

Powitanie- 09:00
Rozwiązywanie 12 zadań ( otwartych i zamkniętych)
w czasie 60 min.
Poczęstunek/ sprawdzenie prac przez komisję wg klucza
(ok. 45 min.)
wyłonienie zwycięzców i wręczenie dyplomów

Uwaga!
Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych laureatom nastąpi
11. 06.2017 r. (niedziela, godz. 15:00), na uroczystym podsumowaniu
projektu edukacyjnego.

§ 9.
Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem:
Treści ujęte w podstawie programowej matematyki w szkole
podstawowej.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do:
Anna Grabowska - Płonka, tel. 697-948-077
e- mail: anna.grabowskaplonka@onet.pl

Regulamin konkursu / karta zgłoszenia dostępne są również na stronie
internetowej szkoły www.szkola.gaszyn.pl w zakładce aktualności.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

