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REGULAMIN
KONKURSU MATEMATYCZNEGO
dla uczniów szkół podstawowych z powiatu głogowskiego

organizator : Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie

I.

UWAGI ORGANIZACYJNE

1. Z regulaminem konkursu należy zapoznać uczniów i ich rodziców/opiekunów.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. Udział szkoły w etapie szkolnym konkursu należy potwierdzić w formie pisemnej na adres
ODM w Głogowie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada .
4. Za poziom merytoryczny konkursu odpowiada Międzyszkolna Komisja Konkursowa, którą
tworzą przewodnicząca – doradca metodyczny matematyki oraz członkowie wybrani
spośród nauczycieli matematyki nauczających w szkołach podstawowych,
oddelegowanych przez dyrektorów szkół podstawowych.
5. Komisję na zewnątrz reprezentuje jej przewodnicząca.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Międzyszkolna Komisja Konkursowa zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
4 osób.
7. Z przebiegu eliminacji poszczególnych stopni konkursu sporządza się sprawozdania
publikowane na stronie internetowej ODM w Głogowie.
8. Program merytoryczny konkursu na dany rok szkolny wyznaczają zadania
przygotowawcze opracowane przez Międzyszkolną Komisję Konkursową oraz wskazana
literatura. W terminie do 15 października program ten jest publikowany na stronie
internetowej ODM.
II.

ORGANIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

1. Etap szkolny konkursu organizuje Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez
Dyrektora szkoły.

2. Eliminacje szkolne przeprowadza się w grudniu . Uczniowie w ciągu 90 minut
w formie pisemnej rozwiązują 6 zadań otrzymanych od przewodniczącej Międzyszkolnej
Komisji Konkursowej .
3. Dyrektor szkoły zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów w czasie szkolnego
etapu konkursu i gwarantuje rzetelne ocenienie prac przez powołaną komisję.
4. Poprawione według załączonej punktacji prace pisemne oraz protokół z I etapu konkursu
są dostarczone do Międzyszkolnej Komisji Konkursowej w wyznaczonym terminie na
adres ODM w Głogowie w celu wyłonienia uczniów kwalifikujących się do udziału w II
etapie konkursu.
5. Do II etapu przechodzi każdy uczeń, który otrzymał co najmniej 75% punktów,
a jeżeli nie ma takich uczniów w szkole, to jeden uczeń, który zdobył największą liczbę
punktów. Międzyszkolna Komisja Konkursowa może dodatkowo zakwalifikować uczniów
z mniejszą liczbą punktów.
6. Informacje o zakwalifikowaniu się uczniów do następnego etapu są publikowane na
stronie internetowej ODM oraz rozsyłane w formie protokołu do szkół biorących udział
w konkursie w terminie do połowy stycznia.
7. Etap rejonowy konkursu organizowany jest w Szkole Podstawowej nr2
w Głogowie w kwietniu.
8. Eliminacje rejonowe przeprowadza się w formie pisemnej, gdzie uczniowie rozwiązują
6 zadań otrzymanych od przewodniczącej Międzyszkolnej Komisji Konkursowej w ciągu
90 minut.
9. Tego samego dnia Międzyszkolna Komisja Konkursowa ocenia prace uczniów
i wyłania listę laureatów konkursu.
III.

ODWOŁANIA I TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

1. Od postanowienia Szkolnych i Międzyszkolnej Komisji Konkursowej przysługuje
odwołanie, które wnosi się w formie pisemnej do Międzyszkolnej Komisji Konkursowej
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu na adres ODM
w Głogowie.
2. Odwołanie wnosi za ucznia rodzic, jego opiekun prawny lub towarzyszący uczniowi
nauczyciel.
3. Odwołanie powinno zawierać umotywowany zarzut merytoryczny lub formalny.
4. Międzyszkolna Komisja Konkursowa rozpozna odwołanie w ciągu 7 dni, licząc
od dnia następnego po otrzymaniu i pisemnie ustosunkuje się do jego treści.
5. Decyzje Międzyszkolnej Komisji Konkursowej w sprawie odwołania uznaje się
za ostateczne.
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