Regulamin konkursu matematycznego

RACHMISTRZ - 2022
dla 4 i 5 klasy Szkoły Podstawowej
I. Cele konkursu






rozwijanie zainteresowania uczniów matematyką ;
rozwijanie sprawności szybkiego liczenia w pamięci ;
kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
popularyzowanie matematyki wśród młodzieży, inspirowanie i rozwijanie ich
zainteresowań;
zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu oraz możliwość wykorzystania
umiejętności z zakresu matematyki w praktyce.
II. Organizacja

Organizatorem konkursu jest Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 w Sopocie, ul. Kolberga 15.
Koordynatorami konkursu są: Karolina Jankowska i Karolina Matelska ( SP 9) oraz Małgorzata
Karnowska ( SODN)






Komisja Konkursowa
.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu (w szkołach macierzyńskich) i etapu
miejskiego w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ( lub w szkołach
macierzystych w czasie pandemii);
ocena rozwiązanych przez uczestników zadań,
ustalenie listy uczniów do etapu miejskiego konkursu,
rozdział dyplomów oraz nagród rzeczowych w finale konkursu, nadzór nad
przebiegiem konkursu,
Organizatorzy





Organizatorzy odpowiadają za:
przygotowanie zadań do etapu szkolnego i miejskiego konkursu;
upowszechnianie informacji o konkursie wśród uczniów i nauczycieli sopockich
szkół;
pozyskanie sponsorów fundujących nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Sopotu .
Adresatami konkursu są uczniowie klas 4 i klas 5 sopockich szkół.
Warunki uczestnictwa:
zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu,
zgłoszenie szkoły przez koordynatora do udziału w konkursie do 11.02.2022 r.
na adres e – maila : gosiakarnowska@poczta.fm
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III. Przebieg konkursu
Etap pierwszy - Eliminacja szkolne – 3 marca 2022 r. godz.13.00
Szkoła podejmuje decyzję o przeprowadzeniu eliminacji szkolnych w zależności od liczby
chętnych uczniów.

Przebieg eliminacji szkolnych:







odbędzie się na terenie poszczególnych szkół;
wezmą w nim udział chętni uczniowie szkoły, która wyraziła chęć udziału w
konkursie;
zadania uczestników polegać będą na zdobyciu jak najwyższej ilości punktów w
teście;
zadania zostaną przesłane do szkół w wersji elektronicznej na adres szkolnego
koordynatora;
czas etapu szkolnego – 45 min ;
do etapu miejskiego przechodzi ilość uczniów wg wzoru ( 2 x ilość klas ) z każdego
poziomu, którzy uzyskali najlepszy wynik ( wyniki należy przesłać do 29.03.2022 r.
na podany wyżej adres e - mailowy)
Etap drugi – Etap miejski - 19 maja 2022 r. o godz. 13.00









odbędzie się w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Kościuszki 22 – 24 ;
wezmą w nim udział uczniowie zgłoszeni przez koordynatorów szkoły;
każdy finalista przyniesie zgodę rodziców na udział w konkursie;
wraz z uczniami na konkurs przybędą nauczyciele, którzy stworzą Komisję
Konkursową;
zadaniem uczestników będzie poprawne rozwiązanie zadań ;
czas etapu miejskiego – 45 min ;
tego samego dnia zostaną sprawdzone prace przez nauczycieli przybyłych z uczniami.
Zakończenie konkursu

Nagrody dla najlepszych uczniów i dyplomy dla wszystkich uczestników oraz ich nauczycieli
zostaną wręczone w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 9 czerwca o godz. 15.00
lub dostarczone do szkół w razie pandemii.
Na wręczenie nagród zapraszamy uczestników z nauczycielami..
Sponsorem konkursu jest Urząd Miasta w Sopocie

Koordynatorzy konkursu
Małgorzata Karnowska, Karolina Jankowska i Karolina Matelska
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