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REGULAMIN 
 

XIX  Miejskiego  Konkursu  Matematycznego  Klas III  
 

Adresat – uczniowie klas III szkół podstawowych. 

Cel – wspieranie matematycznych uzdolnień dzieci. 

Założenia – uczestnicy konkursu rozwiązują zadania tekstowe (5 zadań w ciągu 60 minut). Treść zadań dotyczy                

czterech podstawowych działań na liczbach w zakresie 1000, figur geometrycznych i ich obwodów, obliczeń              

zegarowych i kalendarzowych oraz pieniężnych. 

Przebieg: konkurs zostanie rozegrany w trzech etapach: 

1. Etap szkolny - powinien odbyć się w placówkach do 22.02.2019 r. Zadania konkursowe szkoła opracowuje               

samodzielnie. Zwycięzcy tego etapu reprezentują szkołę w etapie międzyszkolnym. Szkoły mogą zgłosić            

następującą liczbę uczestników: 

● szkoły posiadające jedną klasę trzecią – 1 ucznia, 

● szkoły posiadające dwie klasy trzecie – 2 uczniów, 

● szkoły posiadające trzy klasy trzecie – 3 uczniów, 

● szkoły posiadające cztery i więcej klas trzecich – 4 uczniów. 

Zgłoszenia należy przysłać do 01.03.2019 r. drogą elektroniczną na adres: 

konkursmatematyczny@sp50.wroclaw.pl na druku zgłoszeniowym zamieszczonym w załączniku nr 4. Uczniów 

reprezentujących szkołę zgłasza Dyrektor Szkoły.  

Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do uzyskania od rodziców lub prawnych opiekunów uczniów, biorących             

udział w konkursie, pisemnej zgody na udział ucznia w konkursie (która zawiera zasady przetwarzania danych               

osobowych uczestnika konkursu oraz jego opiekuna prawnego) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu             

oraz zobowiązany jest do uzyskania podpisu nauczyciel prowadzącego pod klauzulą informacyjną dotyczącą            

zasad przetwarzania jego danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. Wszystkie wyszczególnione w              

niniejszym punkcie dokumenty przekazane musza zostać Szkole Podstawowej nr 50 do dnia 05.03.2019 r. Brak               

zgody na udział ucznia w konkursie, brak podpisanej klauzuli informacyjnej przez nauczyciela            

prowadzącego wyklucza możliwość uczestnictwa w konkursie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest           

obowiązkowa i może zostać w każdej chwili wycofana przez uczestnika.  

2. Etap międzyszkolny - odbędzie się 26. 03. 2019 r. Uczestnicy tego etapu zostaną poinformowani o miejscu                

i czasie trwania konkursu. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 przekazuje do szkół, w których odbędzie się                

II etap konkursu tak zwany „inny instrument prawny” zastępujący umowę powierzenia przetwarzania            

danych osobowych. Dokument ten stanowi zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu,           

ich opiekunów prawnych oraz nauczycieli prowadzących.  

Zadania konkursowe opracowuje zespół złożony z konsultantów, doradców WCDN i koordynatorów           

konkursu. 

Nagrody dla swoich uczniów zapewniają szkoły w cenie 15 zł dla jednego uczestnika. 
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Laureaci etapu międzyszkolnego wezmą udział w etapie miejskim. 

Uczestnicy etapu międzyszkolnego o wynikach zostaną powiadomieni pocztą Departamentu Edukacji i drogą           

elektroniczną: sekretariat@sp50.wroclaw.pl 
3. Etap miejski - finał - zostanie rozegrany 08.05.2019 r. Wyniki finału zostaną ogłoszone w tym samym                

dniu. Nagrody dla finalistów zapewniają szkoły w cenie 30 zł dla jednego uczestnika. 

4. Integralną częścią Regulaminu są następujące dokumenty: 

a) załącznik nr 1 – „inny instrument prawny”; 

b) załącznik nr 2 – zgoda na udział dziecka w konkursie, zgoda na wykorzystanie wizerunku, klauzula               

informacyjna; 

c) załącznik nr 3 – klauzula informacyjna dla nauczyciela; 

d) załącznik nr 4 – karta zgłoszenia Szkoły do konkursu.  

 

mailto:sekretariat@sp50.wroclaw.pl
mailto:sekretariat@sp50.wroclaw.pl

