POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl;
E-mail: sekretariat@pceik.pl

Oleśnica, 26.10.2018 r.

III Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne
dla klas IV - VIII szkół podstawowych
19.03.2019 r. - godzina 1000

ORGANIZATORZY:
- Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – Pani Joanna Palińska – konsultant
ds. edukacji matematycznej
- Autorkami zadań konkursowych są: Pani Agnieszka Abramowicz i Pani Joanna Siedlecka z
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.

I.

Cele konkursu:
 Popularyzacja matematyki wśród uczniów klas IV-VIII S.P.
 Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu.
 Wyłonienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów.

II.

Regulamin:
1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej, którego siedziba znajduje się na
terenie powiatu oleśnickiego.
2. Konkurs jest kierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie
matematyką.
3. Z każdej szkoły może wziąć udział do 2 uczestników.
4. Szkoła przesyła drogą e-mailową na adres pceik@pceik.pl kartę zgłoszeniową do 5 marca 2019 r.
5. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej nauczania matematyki w klasie IV - VIII S.P. oraz
treści wykraczające poza tę podstawę.
6. Konkurs ma formę pisemną. Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z tablic ze
wzorami. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z przyborów kreślarskich. Wolno używać tylko
niebieskiego lub czarnego długopisu.
7. Mistrzostwa będą przeprowadzone w PCEiK w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56, w dniu
19.03.2019 r o godzinie 1000. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań konkursowych wynosi 60
minut.
8. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu odpowiedniej liczby zadań zamkniętych i otwartych. Na
starcie każdy z uczestników dostaje 20 punktów. W zadaniach zamkniętych brak odpowiedzi bądź
zła odpowiedź powoduje utratę 1 punktu. Ilość punktów możliwych do zdobycia w zadaniach
otwartych będzie podana w arkuszu konkursowym.
9. Komisję konkursową tworzą organizatorzy konkursu.
10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie PCEiK.

III.

Termin i miejsce Mistrzostw:
- Mistrzostwa odbędą się dnia 19 marca 2019 o godzinie 1000 w Powiatowym Centrum
Edukacji i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56

IV.

Sposób zgłaszania drużyn:
- Udział szkoły w konkursie należy zgłosić drogą elektroniczną na adres pceik@pceik.pl
wypełniając kartę zgłoszeniową.
- Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 marca 2019 r.

V.

Nagrody:

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 6 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Sali
Widowiskowej BiFK podczas Gali PCEiK 2019

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego
regulaminu.
2. Zasady regulujące przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów
przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie www.pceik.pl w zakładce:
Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy .
3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej
wspomnianym konkursie.
4. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu
oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego
i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.
6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,56-400
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na
podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem
możliwości uczestniczenia w konkursie

