
REGULAMIN MIKOŁAJKOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

 

I. ZAŁOŻENIA KONKURSU  

1. Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne 

zainteresowanie matematyką. Skierowany jest do uczniów klas IV-VIII, z podziałem na 

kategorie: klasy IV, klasy V-VI oraz klasy VII-VIII. 

2. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania matematyki dla 

szkoły podstawowej. 

 

II. CELE KONKURSU  

Cel główny: ROZBUDZANIE ZAINTERESOWANIA PRZEDMIOTEM  

Cele konkursu  

 rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów  

 kształtowanie umiejętności logicznego myślenia  

 rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów  

 popularyzacja matematyki wśród uczniów,  

 mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania 

matematycznych problemów, a nauczycieli do twórczej pracy z uczniami  

o matematycznych zainteresowaniach,  

 diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych 

talentów,  

 budzenie nawyku współzawodnictwa, 

 rozwijanie umiejętności pracy w grupie  oraz pod presją czasu, 

 rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV-VIII wytypowani przez swojego nauczyciela 

matematyki, każdy w swojej kategorii w wyznaczonym terminie.  

2. Z każdej klasy tworzony jest zespół złożony z 4 osób.  

3. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.  

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia. 

5. Niestawienie się ucznia w miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu pozbawia go 

możliwości uczestniczenia w konkursie.  

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy zespołu lub zakłócania prawidłowego 

przebiegu konkursu komisja podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego zespołu  

i unieważnia ich pracę.  

7. Nauczyciele pełniący nadzór nad zespołami nie mogą udzielać uczestnikom żadnych 

wyjaśnień dotyczących zadań w czasie trwania konkursu. 



IV. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana 

Andersena w Radomiu. 

2. Konkurs jest jednoetapowy.  

3. Konkurs odbywa się w formie internetowej, za pomocą strony www.testportal.pl. 

4. W zadaniach wielokrotnego wyboru za każdą błędną odpowiedź zespół dostaje jeden punkt 

ujemny. 

5. Każdy zespół z danej klasy rozwiązuje test w warunkach zapewniających możliwość 

samodzielnej pracy zespołu, na komputerze, pod opieką nauczyciela.  

6. Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:  

 klasy IV,  

 klasy V-VI 

 klasy VII-VIII    

7. Organizator Konkursu na 7 dni wcześniej poinformuje o terminie przeprowadzenia Konkursu, 

a także prześle link do testu na wskazany przez szkołę adres. W danym dniu Konkurs może 

być przeprowadzony między godziną 8.00 a 16.00 

8. Czas trwania konkursu to 45 minut.  

9. Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów oraz innych pomocy.  

10. Każda osoba z zespołu może mieć czystą kartkę i długopis na swoje obliczenia. 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie jednego  tygodnia od dnia konkursu.  

 

V. KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

1. Oceny rozwiązanych zadań dokonuje jury powołane przez organizatora, 

według ustalonego kryterium punktowego. 

2. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności, praca danego zespołu nie będzie sprawdzana.  

3. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby 

punktów o kolejności miejsc decyduje czas rozwiązania testu. 

4. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu, na Facebooku szkolnym szkoły  

oraz przekazane koordynatorom ze szkół biorących udział w konkursie.  

5. Zwycięskie zespoły  z poszczególnych kategorii otrzymują dyplomy oraz nagrody.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃOWE 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

Konkursu, które przechowywane są w szkole ucznia. 

2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do sprawdzonych prac konkursowych  

po wcześniejszym powiadomieniu organizatora o takim zamiarze. 

3. Uczestnicy mają prawo złożyć zastrzeżenia do Komisji Konkursowej w formie pisemnej  

w terminie 2 dni od podania wyników.  

http://www.testportal.pl/


4. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

 

VI. Ochrona danych osobowych 

1.  Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu. 

2.  W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena został 

wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Marta Stachowicz, z którym kontakt jest 

możliwy pod adresem korespondencyjnym ul. Batalionów Chłopskich 16, 26-600 Radom 

oraz pod adresem e-mail: iod@psp2.radom.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Dane osobowe Uczestników i Koordynatorów Szkolnych będą przetwarzane w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych  

i marketingowych. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

6. Uczestnikom konkursu i Koordynatorom Szkolnym, którzy podają dane osobowe, 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa przysługuje prawo do: 

1. sprostowania danych, 
2. usunięcia danych, 
3. ograniczenia przetwarzania danych, 
4. przenoszenia danych, 
5. wniesienia sprzeciwu, 
6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 

7. Organizator będzie zbierał od Uczestników i Koordynatorów Szkolnych następujące dane: 

1. imię i nazwisko, 
2. adres e-mail, 
3. numer telefonu, 
4. adres korespondencyjny, 
5. typ szkoły, 
6. klasa. 

8. Uczestnikom konkursu i Koordynatorom Szkolnym przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Uczestnik konkursu i Koordynator Szkolny zezwala na wykorzystanie jego imienia  

i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu. 

mailto:iod@psp2.radom.pl


10. Dane Uczestników konkursu i Koordynatorów Szkolnych nie będą udostępniane 

podmiotom zewnętrznym. 

11. Dane Uczestników konkursu i Koordynatorów Szkolnych będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

 


