
Regulamin XVIII Rejonowego Konkursu „Matematyczne Potyczki” 

 
A. Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursów jest Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z siedzibą przy 
ul. Mickiewicza 10.  

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy II-III 
szkoły podstawowej. 

3. Uczniowie w konkursie startują indywidualnie .  
4. Forma pracy konkursowej to wykonanie dowolnej gry 

wraz z instrukcją, która będzie doskonalić znajomość 
tabliczki mnożenia w zakresie 100. 

B. Cele konkursu: 
 pobudzenie zainteresowań uczniów,  

 rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką i umiejętności 
samodzielnej i kreatywnej pracy,  

 konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół, 
 nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami,  

 podniesienie poziomu kształcenia, 

 promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, 
 zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań 

matematycznych,  
 wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu 

dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi, 
 motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do twórczego 

działania, a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami nauk 
ścisłych, 

 dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenie z osiągnięcia 
sukcesu, 

 promowanie uczniów i szkół poprzez konkursy. 
C. Przebieg konkursu 

1. Szkoły otrzymują informacje o konkursie do 30 września 2020r. 
2. Nauczyciele organizują etap I konkursu poprzez eliminacje 

klasowe na najlepszą grę matematyczną w edukacji 

wczesnoszkolnej, w ramach których chętni uczniowie wykonują 
dowolną grę matematyczną wraz z instrukcją, która doskonalić 

będzie znajomość tabliczki mnożenia w zakresie 100. 
3. Szkolna komisja konkursowa wybiera najlepsze prace 

i kwalifikuje je do etapu II zgodnie z zasadą: co najwyżej 

2 najlepszych zawodników z danej szkoły liczącej do 200 

uczniów i co najwyżej 3 zawodników ze szkoły większej. 

Organizator dopuszcza zakwalifikowanie większej ilości uczniów 

z danej szkoły do etapu II. 

4. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie następuje do 
20 grudnia 2021 r poprzez dostarczenie dokumentów wraz 

z pracami konkursowymi do siedziby organizatora. 



5. Organizator - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 

Kluczborku zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac 
konkursowych. Nie podlegają one zwrotowi. 

6. Praca dostarczona do organizatora ma pozostać  

anonimowa. Dane dotyczące uczestnika (imię, nazwisko, 
szkołę oraz klasę) uczestnik dołącza do pracy w 

zaklejonej kopercie. 
7. Odtajnienie danych osobowych z zaklejonych kopert następuje 

dopiero po ustaleniu punktacji oraz podjęciu decyzji, co do 
miejsca zajętego przez daną pracę. 

8. Komisja konkursowa, w skład której wchodzą: doradca 
metodyczny jako przewodniczący, nauczyciele reprezentujący 

szkoły biorące udział w konkursie wytypowani w drodze 
losowania  (co najmniej dwóch nauczycieli). 

9. Organizator powiadamia szkołę o wyborze prac laureatów 
konkursu nie później niż do 31 marca 2022r. 

10. Odwołania i uwagi dotyczące wyników konkursu rozpatruje 
komisja konkursowa. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne. 

11. Każdy opiekun ucznia zobowiązany jest do dostarczenia wraz 

z pracą konkursową zgody rodzica/prawnego opiekuna na 
udział ucznia w konkursie oraz oświadczenia (zał. 2a i zał. 3). 

Brak wymienionych dokumentów uniemożliwi uczniowi wzięcie 
udziału w konkursie. 

D. Dokumentacja 
1. Dokumentacja komisji szkolnej i powiatowej obejmuje: 

 Listę członków komisji 
 Protokół wyników konkursu 

 Oświadczenia rodziców/uczniów 
 Prace wykonane przez uczniów 

 Pisma przychodzące i wychodzące 
 Listę zgłoszonych do konkursu uczniów 

E. Ustalenia końcowe 
1. Wydatki związane z organizacją konkursów pokrywają: 

 dotacje budżetowe 

 instytucje wspomagające 
 Organizator ma prawo dokonywać w niniejszym regulaminie 

zmian po zasięgnięciu opinii współorganizatorów. 
 

 
 

       Przewodniczący komisji: 
        Zofia Wietrzyk  



Załącznik 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) 

deleguje do 
 
 

...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(nazwa konkursu) 

 

następujących uczniów                                                                          
 
 

(proszę wpisać drukowanymi literami): 

l.p. nazwisko i imię ucznia klasa i szkoła 
ucznia 

Nauczyciel/e 
przygotowujący                                                         
ucznia 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

 

     

 

 

…………………………………………… ………………………………………………… 
        przewodniczący komisji szkolnej        dyrektor szkoły 

Imię i nazwisko nauczyciela do kontaktu w sprawie konkursu  
 

……………………………………………………………………… 
Tel. ………   adres e-mail:…………………………………....................  
          inny niż szkolny                                                                                        inny niż szkolny  

 

Deklarację udziału  należy przesłać do 20 grudnia  br.  



Załącznik nr 2a 

 

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) 

 
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 

 
 

 
 

 
  



Załącznik 3 
 
 
………………………………………………………….….                 ……………………………………… 

uczeń        miejscowość, data 
 
 
…………………………………………………………….. 

                         typ i  nazwa szkoły 
 
 
………………………………………………………..…… 

                           adres szkoły 

 
 

       Powiatowy Ośrodek  

Doskonalenia Nauczycieli  

w Kluczborku 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Świadomy/a odpowiedzialności oświadczam, że moja praca pod tytułem 

„…………………….” 

opracowana w ramach 

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

Nazwa konkursu 

została wykonana przeze mnie samodzielnie. Oświadczam, że praca nie narusza praw 

autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231) z późn. zm. oraz dóbr osobistych chronionych 

prawem cywilnym. Oświadczam jednocześnie, że wyżej wymieniona praca nie zawiera 

danych i informacji, które zostały uzyskane w sposób niedozwolony prawem. 

Praca może być publikowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Kluczborku w celach promocyjnych i edukacyjnych. 

 

        

 

 

………………………………………………………….. 

        podpis ucznia 

 


