
 

Regulamin XIX Rejonowego Konkursu „Matematyczne Potyczki” 
 

I. Informacje ogólne  
1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 

z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10.  

2. Konkurs obejmuje treści z edukacji wczesnoszkolnej z klas I – III.  

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy II lub III szkoły podstawowej (decyduje 

nauczyciel).  

4. Uczniowie startują w konkursie indywidualnie.  

 

II. Cele konkursu:  
Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.  

Rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy uczniów.  

Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych.  

Wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy 

z nimi.  

Motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki, a nauczycieli do pracy z młodymi 

pasjonatami nauk ścisłych.  

Dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenie z osiągnięcia sukcesu.  

Promocja nauczycieli i uczniów poprzez konkursy.  

Konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół.  

Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.  

Podniesienie poziomu kształcenia.  

 

III. Przebieg konkursu  
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:  

I etap - szkolny (listopad- grudzień- nie później niż do 10 grudnia 2022r)  

II etap - rejonowy (marzec 2023).  
2. Nauczyciele szkół biorących udział w konkursie opracowują zestaw pytań do I etapu 

i przeprowadzają eliminacje szkolne.  

3. Szkolne komisje konkursowe I etapu w ciągu 5 dni od zakończenia eliminacji szkolnych, ale nie 

później niż do 15 grudnia 2022 r., wysyłają do Organizatora protokół przebiegu I etapu konkursu 

wraz z listą uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu w formie deklaracji uczestnictwa 

w konkursie – załącznik nr 1 oraz wypełnione zgody załącznik nr 2. Brak zgody uniemożliwia udział 

w konkursie. 

4. Dane dotyczące uczestnika (imię, nazwisko, szkoła oraz klasa) na każdym etapie są anonimowe. 

Uczestnik dołącza do pracy w/w dane w zaklejonej kopercie w obecności członka komisji 

nadzorującej przebieg danego etapu konkursu.  

5. Odtajnienie danych osobowych z zaklejonych kopert następuje dopiero po ustaleniu punktacji oraz 

podjęciu decyzji, co do dopuszczenia autora do II etapu konkursu lub określeniu laureatów 

i finalistów II etapu.  

6. Do II etapu rejonowego - kwalifikuje się, co najwyżej 2 laureatów z I etapu z placówki do 200 

uczniów, a z większej placówki 3 laureatów, z największą liczbą punktów.  

7. Organizator - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku opracowuje zestaw 

pytań do II etapu.  

8. Organizator - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku określa zasady 

przebiegu II etapu konkursu.  

9. Rodzaje zadań konkursowych będą różnorodne: zamknięte, wyboru właściwej odpowiedzi, 

łamigłówki, wykresy itp.  



10. Czas przewidziany na rozwiązywanie zadań w I i II etapie będzie wynosił 60 minut.  

11. Skład komisji konkursowej II etapu rejonowego: doradca metodyczny – jako przewodniczący, 

nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w konkursie wytypowani w drodze losowania (co 

najmniej trzech).  

12. Nauczyciele, którzy wejdą w skład komisji, zobowiązani są do sprawdzenia prac w terminie do 7 

dni (termin sprawdzania prac ustala się w czasie trwania konkursu rejonowego).  

13. Komisja rejonowa ogłasza wyniki konkursu nie później niż do 14 dni od ukończenia konkursu. 

Informacja o wynikach konkursu dot. uczniów danej szkoły zostanie przekazana bezpośrednio do 

każdej ze szkół biorących udział w konkursie. Dyplomy i nagrody wręczane będą podczas 

uroczystego spotkania laureatów konkursów organizowanych przez PODN tj. IX FORUM UCZNIA 

ZDOLNEGO. Zaproszenia na uroczystość wraz z informacją o terminie przesłane zostaną do szkół 

laureatów.  

14. Odwołania i uwagi dotyczące wyników konkursu rozpatruje komisja przeprowadzająca rejonowy 

etap konkursu w pełnym składzie. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.  

IV. Dokumentacja  
1. Dokumentacja komisji szkolnej i rejonowej obejmuje:  

 

 

 

 

 

2. Dokumentami konkursowymi są ponadto:  

 

 

 

3. Dokumentacja z całości przebiegu konkursu przechowywana jest w PODN w Kluczborku.  

V. Ustalenia końcowe  

 Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na jego potrzeby. 

 Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz wykorzystanie 

swojego wizerunku w materiałach związanych z Konkursem. Brak zgody wg załącznika nr 2 

uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w konkursie. 

 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

 Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z jego pełną akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu. 

 Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje dyskwalifikację uczestnika z postępowania 

konkursowego. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność. 

 We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie oraz w kwestiach spornych decyzje 

podejmuje Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

 Wydatki związane z organizacją Konkursu pokrywają: dotacje budżetowe. instytucje 

współpracujące. 

 Organizatorzy nie pokrywają kosztów poniesionych przez uczestników w związku z udziałem 

w Konkursie. 

 W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z koordynatorem konkursu 

doradcą metodycznym panią Zofią Wietrzyk tel: 661-714-574 

Przewodniczący komisji:  

Zofia Wietrzyk 

doradca metodyczny  

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  



załącznik nr 1 

..............................................                                                               .......................... 
pieczęć podłużna szkoły        miejscowość, data 

 
 
 
POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI                   

46-200 Kluczbork, ul Mickiewicza 10 
 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU 
Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia określonego w regulaminie      

 
Szkolna Komisja Konkursowa przy.................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły/placówki) 

 
w........................................................................................................................................................................................................ 

(adres szkoły/placówki) 

stwierdza, że w eliminacje szkolne konkursu……………………..………………………………………………………………………………………………… 

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

(nazwa konkursu) 
 

odbyły się dnia  ...................................i brało w nich  udział  ..................uczniów.                                                                            
 
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: 
 

( proszę wpisać drukowanymi literami): 

l.p Nazwisko i imię ucznia Klasa i szkoła 
ucznia 

Nauczyciel/e 
przygotowujący                                                         

ucznia 

1. 
 

   

2. 
 

   

3.* 
 

   

 

*Dotyczy szkół  liczących ponad 200 uczniów zgodnie z regulaminem konkursu 
    

 
 
…………………………………………… ………………………………………………… 

        przewodniczący komisji szkolnej        dyrektor szkoły 

Dane obowiązkowe: 

Imię i nazwisko opiekuna, który przyjedzie z uczniami na zawody rejonowe 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………………………………adres e-mail:…………………………………...................... 

                 inny niż szkolny                                                                                                                               inny niż szkolny 

  



Załącznik nr 2 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

□* Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego  

 

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

                                                                             /imię i nazwisko dziecka/ 

ucznia/uczennicy* szkoły ………………………………………………………………… 

 

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

                                                                    /nazwa szkoły/ 

 

w …………………………………………………………………………………………….. 

/nazwa konkursu/ 

 

organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

□* Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mojemu 

dziecku/podopiecznemu udział w konkursie. 

□* Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w formie 

fotografii podczas trwania konkursu oraz uroczystości finałowej. 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Kluczborku udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym, wynikających z organizacji konkursu 

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) ze zm. 

 

Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10, 46-200 

Kluczbork 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w 

konkursie.  

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych oraz prawo do wycofania zgody. Wycofanie 

zgody jest równoznaczne z rezygnacją w konkursie. 

              

          ……………………………. 

                                                                                                                                                 

/czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

* Zaznaczyć właściwe 

 


