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§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 
Matematycznym pod nazwą „Matematyczna Drabinka”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego 
w Małochwieju Dużym.  

3. Cele Konkursu są następujące:  
a) budzenie zainteresowań matematycznych uczniów;  
b)  rozwijanie umiejętności matematycznych; 
c) kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania 

problemów; 
d) wskazywanie znaczenia wiedzy matematycznej w życiu i działalności człowieka;  
e) motywowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy; 
f) wyłanianie uczniów uzdolnionych matematycznie. 

4. Konkurs przygotowuje i przeprowadza zespół powołany przez dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Juliusza Słowackiego  w Małochwieju Dużym, który określa zadanie 
i regulamin konkursu. 

 

§2 
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

 
1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
2. Uczestnikami Konkursu mogą być Uczniowie z klas 1-8 ze Szkoły Podstawowej  

im. Juliusza słowackiego w Małochwieju Dużym.  
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:  

a) uczniowie klas 1-3,  
b) uczniowie klas 4-6, 
c) uczniowie klas 7-8. 

4. Opiekunowie poszczególnych grup wiekowych po konsultacji z pozostałymi 
nauczycielami matematyki zgłaszają do dyrektora szkoły pisemną listę uczestników 
do I etapu w terminie do  30.04.2021 r. Lista zawiera imię i nazwisko ucznia oraz 
adres e-mail ucznia lub rodzica/opiekuna (Załącznik nr 1). 

5. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie testu online składającego się z: 
a) 15 zadań zamkniętych (w I etapie); 
b) 10 zadań zamkniętych (w II etapie). 

6. Uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów w I etapie 
uzyskują prawo do uczestnictwa w II etapie Konkursu (Załącznik nr 2). 

7. Tytuł laureata zdobywają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 90% maksymalnej 
liczby punktów w II etapie Konkursu. 



8. Zadania konkursowe zawierają treści programowe zawarte w literaturze wykazanej 
w §5 niniejszego Regulaminu. 

9. W skład komisji konkursowej wchodzą opiekunowie poszczególnych grup wiekowych 
wymienionych w ust.3 niniejszego paragrafu. 

10. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie przygotowany protokół 
podpisany przez przewodniczącego komisji konkursowej. 

 

§3 
TERMINY 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów, które odbędą się: 
I etap  

4 maja 2021 r., godz. 8.00 – klasy 1-3 
5 maja 2021 r., godz. 8.00  – klasy 7-8 
7 maja 2021 r., godz. 8.00  – klasy 4-6 

II etap 
11 maja 2021 r., godz. 8.00  – klasy 1-3 
12 maja 2021 r., godz. 8.00  – klasy 7-8 
14 maja 2021 r., godz. 8.00  – klasy 4-6 

2. Laureaci konkursu o wynikach zostaną poinformowani za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego odpowiednio w dniach 11.05 (klasy 1-3), 12.05 (klasy 7-8), 14.05 
(klasy 4-6). 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w dniu 17 maja 
2021 r. 

 
 

§ 4 
NAGRODY 

 
1.  Laureaci poszczególnych grup wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy.  
2.  Wszyscy uczestnicy otrzymają pisemne podziękowania za udział w Konkursie. 
3.  Odbiór nagród uzależniony będzie od panującej sytuacji epidemicznej. 

 
 

§5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa 

w Konkursie i jego publikacja na stronie internetowej szkoły oznacza jego 
udostępnienie wszystkim zainteresowanym.  

2. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne 
z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.  



3. Organizator zastrzega sobie prawo do:  
a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków 

uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione 
postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie 
internetowej szkoły z tym, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez 
Uczestników;  

b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania 
przyczyny;  

c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;  
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.  

Informacje w powyższych kwestiach, w tym zmiany wprowadzone 
do Regulaminu, będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej szkoły 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 


