
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MŁODY MYŚLICIEL”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

§ 1
Zagadnienia ogólne

1. Konkurs jest adresowany dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu Powiatu Nowodworskiego
oraz powiatów ościennych.
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. 3.
W przeprowadzeniu Konkursu współuczestniczą nauczyciele matematyki szkół podstawowych z terenu Powiatu
Nowodworskiego.
4. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki oraz
treści wykraczające poza podstawę programową:
a. Potęga o wykładniku wymiernym
b. Znajomość wzorów skróconego mnożenia
c. Rozwiązywanie układów równań oraz ich zastosowanie do rozwiązywania zadań tekstowych

§ 2
Cele Konkursu

1. Rozbudzenie zamiłowania do matematyki, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.
2. Stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji
w dziedzinie matematyki
3. Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, zadań stwarzających problemy,
z którymi uczniowie nie spotkają się na lekcji.
4. Wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie.
5. Stwarzanie możliwości sprawdzania i prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów.
6. Stwarzanie nauczycielom warunków do twórczej pracy z młodzieżą.
7. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawy programowej z
matematyki. 8. Promocja szkół, nauczycieli oraz uczniów biorących udział w Konkursie.

§ 3
Etapy Konkursu

1. Konkurs przebiega dwuetapowo:
a) I etap, przeprowadzany przez Szkolne Komisje Konkursowe odbędzie się jednocześnie we wszystkich
szkołach, które zgłosiły zamiar uczestnictwa w konkursie (Załącznik nr 1) ;
b) Brak złożenia podpisanej zgody o przetwarzaniu danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału
w konkursie (Załącznik nr 5)
c) Czas trwania konkursu: 90 min na rozwiązanie zadań (zamkniętych i otwartych).
d) Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowani zostaną Ci uczniowie, którzy zdobyli 80% punktów.
e) II etap- finał, przeprowadzany przez Powiatową Komisję Konkursową odbędzie się w Zespole Szkolno
Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim lub jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na
spotkanie uczniów w jednej szkole, etap finałowy zostanie przeprowadzony przez Szkolne Komisje Konkursowe
w szkołach uczniów;
f)Czas trwania konkursu: 90 minut na rozwiązanie zadań (zamkniętych i otwartych).
W czasie trwania obu etapów uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora. Uczniowie mają do dyspozycji
opieczętowany brudnopis.
2. Szczegółowy terminarz ogłasza Organizator Konkursu każdego roku i publikuje go na stronie szkoły oraz
przesyła do szkół powiatu nowodworskiego.

§ 4
Komisja konkursowa, jej zadania i tryb powoływania

1. Powiatowa Komisja Konkursowa składa się z przewodniczącego Komisji i sześciu członków powołanych przez
Koordynatora Konkursu.
2. Do zadań Powiatowej Komisji Konkursowej należy:
a)kwalifikowanie uczestników do II etapu
b) przeprowadzenie II etapu Konkursu;



c) sprawdzenie rozwiązań zadań uczestników II etapu Konkursu;
d) Sporządzenie protokołu (Załącznik nr 4)
e) rozpatrywanie odwołań od postanowień Szkolnych Komisji Konkursowych;
f)ustalenie listy laureatów.
3. Szkolna Komisja Konkursowa składa się z co najmniej dwóch nauczycieli powołanych przez Dyrektora danej
szkoły.
4. Do zadań Szkolnej Komisji Konkursowej należy:
a) zabezpieczenie zestawu zadań do dnia Konkursu,
b) sprawdzenie rozwiązań zadań zgodnie ze schematem punktowania;
c) powiadomienie uczestników I etapu Konkursu o uzyskanej liczbie punktów;
d) sporządzenie protokołu z listą wszystkich uczestników i liczbą uzyskanych punktów (Załącznik nr 2)
e) przekazanie protokołu do organizatora Konkursu – Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim
f) zabezpieczenie prac uczniów do czasu zakończenia Konkursu.
g) przeprowadzenie II etapu konkursu, w przypadku gdy będzie on organizowany w szkołach biorących udział
II etapie konkursu;
h)sporządzenie protokołu przebiegu konkursu (załącznik nr 3)
i) zabezpieczenie prac konkursowych i dostarczenie ich wraz z protokołem do Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie określonym w terminarzu konkursu,

osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej.

§ 5
Zgłoszenia do Konkursu

1. Szkoła zgłasza się do Konkursu, przesyłając „Zgłoszenie uczestnictwa” (Załącznik nr 1):
a) pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 ul. Młodzieżowa 3, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki,
b) mailowo na adres: agnieszka.turadek@zs1.nowydwormaz.pl.

§ 8
Tryb odwoławczy

1. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Konkursowej rozpatruje Powiatowa Komisja Konkursowa.
2. Odwołania wnosi się na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników przez
Szkolną Komisję Konkursu.
3. Postanowienia Powiatowej Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.

§ 9
Nagrody

1. Trzech laureatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w II etapie Konkursu otrzymają tytuły: Mistrz
Matematyki Powiatu Nowodworskiego, I Wicemistrz Matematyki Powiatu Nowodworskiego i II Wicemistrz
Matematyki Powiatu Nowodworskiego.
2. Pozostali uczestnicy II etapu Konkursu będą jego finalistami.
3. Laureaci i finaliści Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych otrzymają
dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatorów Konkursu oraz sponsorów.
4. Powiatowa Komisja Konkursowa może przyznać finalistom wyróżnienia.
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Załącznik nr 5
(pieczęć placówki)

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

1. Imię i nazwisko ucznia:

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

2. Klasa

....................................................................................................…................................

3. Nazwa wraz adres szkoły:

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w Powiatowym Konkursie
Matematycznym „Młody Myśliciel” organizowanym przez Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Nowym
Dworze Mazowieckim. Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.

......................................... ............................................. podpis uczestnika podpis rodzica/opiekuna
prawnego
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ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU

(w tym wizerunku)
Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i
przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na rozpowszechnianie i
wykorzystywanie imienia i nazwiska, wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych mojego dziecka w formie papierowej
(tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę oświatową w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i
innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez
jego kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

Imię i nazwisko dziecka:

Wizerunek i inne dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w zakresie

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, lub profilu placówki
oświatowej, zamieszczania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych,
broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związku z konkursami i innymi działaniami edukacyjno –
oświatowymi.

Wyrażam zgodę /
nie wyrażam
zgody

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym
Dworze Mazowieckim z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, zwany dalej Administratorem.

2. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail
iod@zs1.nowydowrmaz.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, w tym publikacji list konkursowych, protokołów
pokonkursowych, dyplomów i podziękowań, rozliczenia finansowego - odbiór nagród i wyróżnień, a także w celach
promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w
celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu
lub do czasu wycofania zgody.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 7. Mają
Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają

Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych

osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

Miejscowość i data podpisania: ______________________________

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ______________________________
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