Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
im. „Szarych Szeregów”
ul. Wojska Polskiego 9
37-450 STALOWA WOLA
tel./ fax (015) 842-49-22

REGULAMIN
X POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„MATEMATYCZNA SZTAFETA KLAS PIĄTYCH”
w roku szkolnym 2017/2018

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas piątych wszystkich szkół podstawowych powiatu
stalowowolskiego.
2. Zadania konkursowe uwzględniają zagadnienia objęte podstawą programową oraz
wykraczające poza obowiązkowe treści nauczania w klasie piątej (droga, prędkość, czas).
3. Uczestnicy rozwiązują zadania zamknięte i otwarte, opracowane przez organizatora
konkursu. Czas trwania konkursu na każdym etapie wynosi 60 minut.
4. Informacje o konkursie, w tym wyniki z poszczególnych etapów będą publikowane na
stronie internetowej szkoły.
5. Patronat medialny nad Konkursem sprawuje wydawnictwo SZTAFETA
II. ORGANIZATORZY KONKURSU.
1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. „Szarych Szeregów”
w Stalowej Woli.
2. Realizatorami (osobami odpowiedzialnymi) są nauczyciele matematyki: Iwona Bołotiuch,
Ewa Jaskólska, Tomasz Szabat.
3. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni pani Joanna Niwierska – dyrektor PSP nr11.
III. CELE KONKURSU.
1. Rozbudzanie zainteresowań matematycznych i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół
powiatu stalowowolskiego.
2. Wyszukiwanie talentów matematycznych, promowanie ucznia zdolnego.
3. Rozwijanie dokładności, samodzielności i wytrwałości w wykonywaniu pracy.
4. Rozwijanie wśród uczniów odpowiedzialności za reprezentowanie określonej
społeczności.
5. Integrowanie środowiska edukacyjnego.
6. Stworzenie możliwości rywalizacji uczniów najzdolniejszych,
wzbudzanie
pozytywnych ambicji.
7. Stworzenie nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą, okazji do promocji
szkoły.

Opracowały: Iwona Bołotiuch, Ewa Jaskólska

IV. ETAPY I TERMINY KONKURSU.
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

ETAP I: 6 kwietnia 2018r. (piątek) godz. 13.30– Miejski, Gminny Konkurs
Matematyczny
Uwaga:
Miejski Konkurs Matematyczny odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej im.
„Szarych Szeregów” w Stalowej Woli
Gminny Konkurs Matematyczny odbędzie się w wybranych szkołach w gminach


ETAP II - Powiatowy Konkurs Matematyczny
odbędzie się w PSP nr11 w Stalowej Woli 27 kwietnia 2018r. (piątek) o godz. 13.30
V. KWALIFIKOWNIE UCZNIÓW DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSU
I OGŁASZANIE WYNIKÓW.
1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i powinien wynikać z decyzji ucznia.
2. Uczestnikami miejskiego (gminnego) konkursu są uczniowie wyłonieni w drodze
eliminacji wewnętrznych (szkolnych konkursów)
Komisje szkolne kwalifikują do II etapu konkursu następującą liczbę uczniów:
ilość oddziałów klas V w szkole + 2
3. Uczestnikami powiatowego konkursu są uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji
zewnętrznych
 Zasada eliminacji do powiatowego konkursu:
Spośród uczestników, którzy w konkursie miejski (gminnym) uzyskali powyżej 60%
poprawnych rozwiązań, organizator kwalifikuje uczniów do II etapu. Na podstawie
całościowego rozkładu wyników organizator wybiera nie więcej niż 40 osób, które kolejno
osiągnęły najwyższą liczbę punktów.
Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie
szkoły do dnia 13 kwietnia 2018 r.
VI. KOMISJE KONKURSOWE, ICH ZADANIA I TRYB POWOŁYWANIA.
1. SZKOLNA KOMISJA KONKURSOWA.
Szkolna Komisja Konkursowa zostaje powołana przez dyrektora szkoły
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 Dokonanie kwalifikacji uczestników do I etapu konkursu
 Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie do dnia 26 marca 2018r. (załącznik nr 1)
2. GMINNA KOMISJA KONKURSOWA.
Gminna Komisja Konkursowa zostaje powołana przez dyrektora szkoły, w której
odbywa się konkurs.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 Pobranie zadań przez dyrektora szkoły do dnia 4 kwietnia 2018r.
(zadania zostaną przesłane przez organizatorów drogą elektroniczną)
 Zabezpieczenie zestawów zadań do dnia konkursu,
 Przeprowadzenie I etapu konkursu
 Sprawdzenie rozwiązań zgodnie z kluczem odpowiedzi
 Przekazanie protokołu etapu gminnego (załącznik nr 2) na adres e-mail:
matsztafeta2011@interia.pl najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2018 r. do organizatora
konkursu.
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Zabezpieczenie prac uczniów do czasu zakończenia konkursu.
Przekazanie prac uczniów, którzy uzyskali min 60% oraz oświadczeń podpisanych
przez rodziców tych uczniów, dotyczących opublikowania nazwiska i imienia dziecka
w Internecie (załącznik nr 3) do organizatorów konkursu na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
37-450 Stalowa Wola
ul. Wojska Polskiego 9
3. MIEJSKA KOMISJA KONKURSOWA
Komisję tworzą nauczyciele matematyki spośród osób delegowanych przez dyrektorów
szkół. ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMISJI;
 Przeprowadzenie etapu miejskiego
 Sprawdzenie rozwiązań zgodnie z kluczem odpowiedzi
 Sporządzenie protokołu z listą uczestników. Wyłonienie zwycięskiej szkoły w
mieście.
 Zabezpieczenie prac uczniowskich.
 Nauczyciele pracujący w komisji są zobowiązani dostarczyć w dniu konkursu
oświadczenia podpisane przez rodziców uczniów, dotyczące opublikowania nazwiska
i imienia dziecka w Internecie (załącznik nr 3).
4. POWIATOWA KOMISJA KONKURSOWA.
Powiatowa Komisja Konkursowa zostaje powołana przez dyrektora PSP nr 11.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele szkół, których uczniowie
zakwalifikowali się do II etapu konkursu.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 Przeprowadzenie etapu finałowego.
 Sprawdzenie rozwiązań zgodnie z kluczem odpowiedzi.
 Ustalenie i zatwierdzenie listy laureatów.
ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO KONKURSU:
 Szkoły z gminy Stalowa Wola, zainteresowane konkursem przesyłają kartę zgłoszenia
do 26 marca 2018r. na adres matsztafeta2011@interia.pl
 Szkoły z gmin Radomyśl, Bojanów, Zaklików, Pysznica i Zaleszany przesyłają
karty zgłoszenia do organizatorów etapu gminnego w ich gminie. Organizator
przeprowadza konkurs i przekazuje protokół do PSP nr11 w Stalowej Woli.
VII. NAGRODY.
 Zwycięzcą konkursu Matematyczna Sztafeta Klas Piątych zostaje osoba, która
uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów z etapu gminnego i powiatowego.
 Zwycięzca Konkursu otrzymuje: dyplom, nagrody rzeczowe, puchar
Wydawnictwa SZTAFETA.
 Laureatami Powiatowego Konkursu Matematycznego są uczniowie, którzy
otrzymali największą liczbę punktów. Laureaci Konkursu Powiatowego
otrzymują nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 Dla wszystkich uczestników Konkursu Powiatowego przewidziane są dyplomy.
 W konkursie miejskim szkoła z najwyższym wynikiem otrzymuje puchar.
Najlepsza szkoła zostanie wyłoniona na podstawie zasady:
( A 1 +…………..+ A
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gdzie n – liczba uczniów szkoły, z której zgłoszono najmniej uczestników do etapu
miejskiego, A 1 …………. A

n

- najlepsze wyniki uczniów danej szkoły.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11
w Stalowej Woli dnia 17 maja 2018r. o godzinie 12.00.
Wszelkie pytania i uwagi związane z konkursem proszę kierować do organizatorów:
Iwony Bołotiuch
Ewy Jaskólskiej
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