
Terminarz Powiatowego Konkursu Matematycznego „Młody Myśliciel” 
organizowanego dla uczniów szkół podstawowych powiatu nowodworskiego

w roku szkolnym 2022/2023

1. Terminarz jest ostateczny, nie przewiduje się dodatkowych terminów.
2. Do 10 listopada 2022 r do szkół powiatu nowodworskiego przesyłany jest regulamin 

konkursu wraz z załącznikami oraz terminarz.
3. Do 30 listopada 2022 r dyrektor szkoły lub wyznaczony koordynator przesyła na 

adres: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl lub 
agnieszka.turadek@zs1.nowydwormaz.pl zgłoszenie do konkursu stanowiące 
załącznik nr 1 do regulaminu.

4. Dyrektor szkoły, która zgłosiła się do konkursu powołuje Szkolną Komisję 
Konkursową. 

5. Do szkół, które zgłosiły się do konkursu przesyłany jest zestaw zadań konkursowych.
6. W dniu 15  grudnia 2022r Szkolne Komisje Konkursowe przeprowadzają etap szkolny 

konkursu. Etap szkolny odbywa się w szkole przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
7. Etap szkolny konkursu rozpoczyna się o godzinie 9:00. 
8. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań to 90 min.
9. Szkolne Komisje Konkursowe sprawdzają prace uczniów. Do etapu powiatowego 

zakwalifikowani zostają Ci uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 80% punktów. 
10. Protokół z przebiegu etapu szkolnego ( Załącznik nr 2) wypełniają Szkolne Komisje 

Konkursowe. 
11. Protokół należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl  

lub  agnieszka.turadek@zs1.nowydwormaz.pl  do dnia 27 stycznia 2023r.
12. Etap powiatowy odbędzie się 9 maja 2023r  o godzinie 9:00 w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 1  w Nowym Dworze Mazowieckim 
13. Etap powiatowy przeprowadza Powiatowa Komisja Konkursowa powołana przez  

Organizatora.
14. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań to 90 min.
15. a) Powiatowa Komisja Konkursowa sprawdza prace, ustala listę laureatów, 

sporządza protokół (załącznik nr 4 do regulaminu konkursu)
16. 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. 

17.  Pozostali uczestnicy II etapu Konkursu będą jego finalistami.
18. Powiatowa Komisja Konkursowa może przyznać finalistom wyróżnienia.
19. Powiatowa Komisja Konkursowa przesyła do 9 czerwca 2023 r do szkół biorących 

udział w konkursie listę laureatów oraz informację o sposobie odbioru dyplomów 
i ewentualnych nagród rzeczowych ufundowanych przez Organizatorów Konkursu 
oraz sponsorów.
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