
Regulamin  

XX jubileuszowej edycji 

Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas V 

szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Przedmiotowy Nauczycieli 

Matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej. 

Konkurs jest bezpłatny. 

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki oraz stworzenie możliwości 

wykazania się uzdolnieniami matematycznymi. 

W konkursie biorą udział uczniowie klas piątych szkół podstawowych 

 z terenu powiatu brzeskiego. 

Konkurs jest dwuetapowy: 

 Etap szkolny odbywa się w macierzystej szkole do końca kwietnia 2019 

roku. Uczniowie rozwiązują, wybrane przez szkolnego opiekuna 

konkursu, zadania ze zbioru umieszczonego na stronie szkoły 

organizującej konkurs w obecności komisji powołanej przez nauczyciela 

matematyki.  

 Etap powiatowy (finał) odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Porąbce Uszewskiej w drugiej połowie maja 2019 roku (dokładny 

termin zostanie podany). Do etapu finałowego kwalifikuje się: 

o  Jeden uczeń z najwyższym wynikiem  z etapu szkolnego  

(w szkole liczącej do dwóch oddziałów klasy V), 

o Dwóch uczniów z najwyższymi wynikami z etapu szkolnego 

(w szkole liczącej powyżej dwóch oddziałów klasy V). 

 

Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy dokonać do 15 marca 2019 

roku wypełniając załączony formularz zgłoszeniowy. 

 

 



Etap szkolny: 

Szkolny Opiekun Konkursu: 

1. Uzyskuje pisemną zgodę rodziców uczniów biorących udział w konkursie na 

przetwarzanie ich danych osobowych do celów konkursu oraz wykorzystanie 

wizerunku w celach dokumentowania i promowania konkursu. 

2. Organizuje szkolne eliminacje konkursu i ocenia prace. 

3. Przesyła do Organizatora (na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa, Porąbka 

Uszewska 306, 32-854 Porąbka Uszewska, /Konkurs matematyczny/) protokół 

zawierający ilość uczniów piszących etap szkolny oraz dane ucznia/uczniów 

(imię i nazwisko), który uzyskał w szkole najwyższy wynik. Termin – do 10 

maja. 

4. Informuje ucznia z najwyższym wynikiem o jego udziale w etapie finałowym.  

Etap powiatowy: 

Organizator Konkursu: 

1. Przeprowadza etap finałowy, ocenia prace uczniów . 

2. Informuje Szkolnych Opiekunów Konkursu o liczbie punktów uzyskanych  

w etapie powiatowym. 

3. Ustala rodzicom i nauczycielom czas i miejsce wglądu do prac finalistów. 

4. Ogłasza na stronie internetowej PSP w Porąbce Uszewskiej listę laureatów 

konkursu. 

5. Organizuje uroczystość wręczenia dyplomów i nagród. 

Wszystkie konieczne dokumenty, informacje dotyczące 

organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane 

przez stronę internetową: http://porabkauszewska.edu.pl  

w zakładce: Powiatowy Konkurs Matematyczny 

e-mail: powiatowykonkursmatematyczny@wp.pl  

Zespół Nauczycieli Matematyki 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Porąbka Uszewska 
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