I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 3942412, e-mail: lo_wloszczowa@poczta.onet.pl

Regulamin
VII Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Olimpijczycy są wśród nas”
dla uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych
organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w roku szkolnym 2017/2018

1. Celem konkursu matematycznego jest:
a) Wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów klas trzecich
gimnazjum.
b) Nawiązanie kontaktów pomiędzy uczniami i nauczycielami I LO i gimnazjów.
c) Miłe i owocne spędzenie czasu przez gimnazjalistów.
2. Zadania konkursowe obejmują następujące zagadnienia: Liczby wymierne; Potęgi; Pierwiastki;
Procenty; Wyrażenia algebraiczne; Równania; Figury płaskie.
3. Termin konkursu zostanie podany na stronie internetowej organizatora. Czas rozwiązywania zadań
wynosi 60 minut.
4. W czasie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.
5. Zapisy w brudnopisach uczniów nie będą sprawdzane.
6. Wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu konkursu.
7. Podstawowym źródłem informacji dla uczniów przystępujących do konkursu są podręczniki
dopuszczone do użytku szkolnego oraz zbiory zadań do I, II, III klasy gimnazjum polecane przez
nauczycieli i zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego z matematyki dla III etapu
edukacyjnego.
8. Wszyscy gimnazjaliści biorący udział w konkursie otrzymają drobne upominki, a laureaci
dodatkowo nagrody.
9. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele matematyki I Liceum Ogólnokształcącego oraz
nauczyciele matematyki gimnazjów biorących udział w konkursie.
10. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i
rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z
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przebiegiem i promocją konkursu. Nauczyciel matematyki zgłaszający uczestników jest
obowiązany do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych o treści:
Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych

mojego

dziecka

……………………...

………………………………..

klasy

szkoły

uczennicy/ucznia

……………………….................

………………………………………………………………………………………… do celów
związanych z jej/jego udziałem w VII Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym
„Olimpijczycy są wśród nas” w roku szkolnym 2017/2018.
Data i czytelny podpis rodziców: ……………………………………………………….

HARMONOGRAM KONKURSU:
800 – 815

czynności organizacyjne

815 – 830

uroczyste rozpoczęcie konkursu

830 – 930

rozwiązywanie zadań

9

30 –

00

10

poczęstunek dla uczniów na świetlicy

1015 – 1200 gry i zabawy dla uczniów
1200

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla każdego uczestnika

Prosimy o zgłaszanie uczestników konkursu oraz ich opiekunów – nauczycieli matematyki do pracy w
komisji konkursowej do Jadwigi Suliga. telefonicznie: 663 068 303 lub drogą elektroniczną:
jadwiga.suliga@wp.pl

