REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„Mistrz wiedzy matematycznej”
dla uczniów klas siódmych i ósmych warszawskich szkół podstawowych
w roku szkolnym 2019/2020

ORGANIZACJA KONKURSU
1.

Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie (dalej Organizator)
dla uczniów klas gimnazjalnych Warszawy.
2. Za przebieg konkursu odpowiada Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą nauczyciele matematyki Szkoły
Podstawowej Nr 366 – mgr Iwona Głodowska, mgr Dorota Putowska.
3. Konkurs jest dwuetapowy:
a. I etap szkolny, przeprowadzany na terenie szkół 17 kwietnia 2020 roku;
b. II etap warszawski odbędzie się 15 maja 2020 roku w SP nr 366.
4. Szkoły zgłaszają udział w konkursie do 14 kwietnia 2020 na adres email: konkursy.sp366@gmail.com
podając nazwę szkoły, imię i nazwisko koordynatora etapu szkolnego (załącznik nr 1).
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i podpisanie przez przedstawiciela ustawowego ucznia
oświadczenia dotyczącego udziału w Konkursie (załącznik nr 2) oraz ewentualnie zgody na wykorzystanie
wizerunku (załącznik nr 3).
6. Szkoła przekazuje Organizatorowi osobiście lub za pośrednictwem poczty oświadczenia dotyczące udziału
w Konkursie (załącznik nr 2) oraz ewentualnie zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3) do dnia 13
marca 2019.
7. Brak oświadczenia dotyczącego udziału w Konkursie (załącznik nr 2) wyklucza możliwość przystąpienia ucznia
do Konkursu.
8. Konkurs na każdym etapie będzie przeprowadzony tylko raz.
CELE KONKURSU
1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych.
2. Popularyzacja matematyki wśród młodzieży klas siódmych i ósmych podstawowych.
3. Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na
lekcjach.
4. Pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym
działaniu.
5. Wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem
uzdolnionym matematycznie.
6. Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.
PRZEBIEG KONKURSU
I - Etap Szkolny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pierwszy etap - szkolny jest przeprowadzany na terenie szkół, które zgłosiły się do udziału w Konkursie.
Etap szkolny Konkursu odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie:
17 kwietnia 2020 roku o godzinie 8:00 i trwa 60 minut .
Konkurs ma formę pisemną.
Arkusz z zadaniami na etap szkolny zostanie przekazany do szkół drogą mailową w dniu 16 kwietnia 2020 r.
Należy go wydrukować i powielić dla wszystkich uczestników Konkursu.
Uczeń w każdym etapie rozwiązuje 5 zadań, za każde zadanie może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Uczniowie rozwiązując zadania nie mogą posługiwać się kalkulatorem.

7.
8.

Prace konkursowe nie mogą być pisane ołówkiem. Nie wolno używać korektora.
Prace pierwszego etapu sprawdzają członkowie Szkolnych Komisji Konkursowych na podstawie przesłanych
kryteriów oceniania i punktacji.
9. Do II etapu zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80% możliwych punktów.
10. Nazwiska i wyniki punktowe uczniów zakwalifikowanych do etapu warszawskiego (kserokopia protokołu)
należy przesłać faxem lub emailem w terminie do 24 kwietnia 2020 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 366 im.
Jana Pawła II w Warszawie, tel/fax – (22 587 09 98) adres email: konkursy.sp366@gmail.com.
II - Etap Warszawski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drugi etap konkursu odbędzie się 15 maja 2020 r. w gmachu Szkoły Podstawowej nr 366, ul. Strumykowa 21,
03-138 Warszawa.
Czas pracy uczniów wynosi 90 minut.
Laureatami zostaną uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki na poziomie i mają co najmniej 80% możliwych
punktów.
Prace podpisane lub oznaczone w sposób nieprzewidywalny zasadami kodowania dyskwalifikują uczestnika.
Komisja Konkursowa ogłasza wyniki konkursu na uroczystym podsumowaniu, które odbędzie w czerwcu 2019
r. na które zaproszeni laureaci konkursu wraz z opiekunami.
O terminie uroczystości będą powiadomieni Dyrektorzy szkół.
Uczniowie, którzy zdobyli I, II, III miejsce otrzymują dyplomy i nagrody .
Decyzje Komisji Konkursowej nie podlegają odwołaniu.
Koszty dojazdu finalistów i ich opiekunów ponoszą jednostki delegujące.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego jest Szkoła
Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) udziału i przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagród, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich
prac w Internecie/gazetce Administratora/galerii w budynku Organizatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit.
a RODO) – „zgoda”,
b) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –
„prawnie uzasadniony interes”,
c) przetwarzania, utrwalenia wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej lub nagrania wideo
i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit.
a RODO) – „zgoda”.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) czas organizacji Konkursu,
czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu,
b) czas do momentu wycofania zgody,
c) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes.
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo:
a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię
danych),
b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,
c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
d) przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),
e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes,
f) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.

6.
7.

8.
9.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie danych osobowych
w Internecie/gazetce Administratora/galerii w budynku Organizatora, a zatem skala odbiorców może być trudna do
oszacowania. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach
powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to dostawcy systemów
informatycznych wspierających Administratora od strony technicznej oraz firmy hostingowe, firmy wykonujące
usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty.
Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
W zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za
pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@jamano.pl.

USTALENIA KOŃCOWE
1. W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjów warszawskich.
2. Uczniowie zgłaszający się na drugi etap konkursu muszą mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, przybory
matematyczne i do pisania.
3. Niestawienie się uczestnika konkursu na zawody w dniu przeprowadzenia konkursu jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału w konkursie.
ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU MISTRZ WIEDZY MATEMATYCZNEJ
Etap I- szkolny Warszawskiego Konkursu Mistrz Wiedzy Matematycznej .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Działania na liczbach wymiernych.
Procenty.
Figury geometryczne, w tym pola wielokątów.
Wyrażenia algebraiczne
Działania na liczbach rzeczywistych , w tym pierwiastki i potęgi o wykładniku całkowitym.
Wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia.
Równania i nierówności.
Figury geometryczne, w tym pola wielokątów i pole koła.
Układy równań, równania i nierówności.
Twierdzenie Pitagorasa.
Wielościany.
Funkcje.
Figury geometryczne, w tym koła, okręgi i wielokąty foremne, kąty w kole.

Etap II Warszawskiego Konkursu Mistrz Wiedzy Matematycznej.
Na etapie II konkursu obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu I poszczególnych poziomów oraz:
1.
2.

Bryły obrotowe.
Podobieństwo.

Załącznik nr 1
(pieczęć szkoły)

ZGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa nr ………..….. w Warszawie, ul. ……………..……………..…………..
tel. ……………………………….…………
zgłasza udział w Konkursie „Mistrz wiedzy matematycznej”

Imię i nazwisko oraz adres e-mailowy do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie I etapu konkursu i udział uczniów
w II etapie – Nauczyciel koordynator:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2
___________________, dnia __.__.20__ r.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE
Dane uczestnika konkursu (autora pracy):
Imię i nazwisko: ________________________________________________________________________
Klasa: ________________________________________________________________________________
Adres i pełna nazwa placówki oświatowej: __________________________________________________
Dane przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego):
Imię i nazwisko: __________________________________________________________
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana w Konkursie „Mistrz
wiedzy matematycznej” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie (dalej
Organizator) jest wynikiem samodzielnej pracy uczestnika konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, że uczestnikowi konkursu przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste
i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy konkursowej przez czas
nieokreślony na terytorium Polski i Europy na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
b) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie.
Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich.
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu
lub jego przedstawiciel ustawowy.
Oświadczam, że po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, w tym obowiązkiem informacyjnym i akceptuję
jego treść oraz (proszę zaznaczyć X):

 wyrażam

zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych

w związku z organizacją Konkursu;

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu publikacji wyników Konkursu na
stronie internetowej: www.strumyk21.edupage.org__________________________.

________________________________
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu

Załącznik nr 3
___________________, dnia __.__.20__ r.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU
Ja, niżej podpisana/y* __________________________________________ (imię i nazwisko) będąc przedstawicielem
ustawowym małoletniego _______________________________ (imię i nazwisko małoletniego) wyrażam zgodę na
utrwalenie jego wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej lub nagrania wideo przez Szkołę
Podstawową nr 366 im. im. Jana Pawła II w Warszawie (Administratora) i nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku
(wraz z możliwością opisania imieniem i nazwiskiem małoletniego) w celach wskazanych poniżej (proszę zaznaczyć
odpowiednie pole TAK lub NIE):
TAK / NIE publikacja na stronie internetowej Administratora: strumyk21.edupage.org
TAK / NIE publikacja na terenie placówki oświatowej (np. gazetka ścienna lub tzw. tablo),
TAK / NIE publikacja w mediach społecznościowych Administratora (Facebook),
TAK / NIE publikacja w prasie, której wydawcą jest Administrator (tj. gazetka szkolna).
Przyjmuję do wiadomości, że:
1.
2.
3.

przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga mojej uprzedniej pisemnej zgody na taką
czynność,
dane osobowe (imię, nazwisko, wizerunek) będą wykorzystywane zgodnie z treścią obowiązku informacyjnego,
zamieszczonego w treści Regulaminu Konkursu,
rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia/nagrania, gdzie
wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (art. 81
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

________________________________
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu

