
               
       Turniej  Młodych  Matematyków

XVII edycja konkursu

Rok szkolny 2016/2017

§ 1 
Organizatorem konkursu Turnieju Młodych Matematyków jest Wrocławskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli.

§ 2 
Adresatami konkursu są uczniowie klas 5 i 6 wrocławskich szkół podstawowych.

§ 3 
Cele konkursu

1. Rozwijanie  zainteresowań matematycznych oraz wspieranie rozwoju uczniów.
2. Stwarzanie warunków pobudzających uczniów do twórczego myślenia, 

poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. 
3. Kształcenie wytrwałości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresu.
4. Tworzenie warunków do zdrowej rywalizacji.
5. Wdrażanie uczniów do podejmowania odpowiedzialności za swój rozwój, 

wspieranie samokształcenia.
6. Integrowanie środowiska nauczycieli matematyki i umożliwianie wymiany 

doświadczeń.

§ 4
Komisja Konkursowa TMM

1. Komisję Konkursową TMM powołuje dyrektor Wrocławskiego Centrum  
Doskonalenia Nauczycieli.

2. W skład Komisji Konkursowej TMM wchodzą  nauczyciele matematyki, 
o powołanie których wnioskuje doradca metodyczny matematyki – 
przewodniczący Komisji.

§ 5
Zadania Komisji Konkursowej TMM

1. Opracowanie regulaminu konkursu matematycznego.
2. Koordynacja działań związanych z organizacją każdego etapu konkursu.
3. Przygotowanie zestawów zadań do kolejnych etapów.
4. Opracowanie kryteriów oceny zadań.
5. Czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem przebiegiem konkursu.
6. Ostateczna weryfikacja listy uczniów zakwalifikowanych do finału przez komisje 

szkolne.
7. Zatwierdzenie listy uczniów zakwalifikowanych do finału.
8. Zorganizowanie i przeprowadzenie finału konkursu.
9. Sprawdzenie zadań z finału konkursu.
10.Ustalenie listy laureatów i podanie do wiadomości.
11. Rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań po finałowym etapie konkursu.



§ 6
Szkolna Komisja Konkursowa

1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, przewodniczącego komi-
sji oraz nauczyciela - koordynatora ds. udziału szkoły w Turnieju Młodych Mate-
matyków. 

2. Przewodniczący komisji odpowiada za przebieg konkursu zgodnie z niniejszym 
regulaminem, w szczególności za: zgłoszenie szkoły do udziału w TMM, zorgani-
zowanie etapu szkolnego, dostarczenie protokołu z tego etapu wraz z listą 
uczniów zakwalifikowanych do finału, pracami uczniów i zgodami na przetwarza-
nie danych osobowych.

§ 7
Zgłoszenie szkoły/uczniów do konkursu

1. Koordynator ds. udziału szkoły w TMM dostarcza do dnia 10.02.2017 r. do Komi-
sji Konkursowej TMM zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie podpisane 
przez dyrektora szkoły wg formularza „Załącznik 1.”

2. Szkoła, która nie dokona zgłoszenia w wyznaczonym terminie, nie może uczestni-
czyć w konkursie.

3. Koordynator ds. udziału szkoły w TMM dostarcza do Komisji Konkursowej TMM 
protokół ze szkolnego etapu konkursu wg formularza „Załącznik 2.”, listę 
uczniów zakwalifikowanych przez Szkolną Komisję Konkursową do udziału 
w finale konkursu wg formularza „Załącznik 2a.” wraz z pracami uczniów 
i zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

4. Koordynator ds. udziału szkoły w TMM dostarcza Komisji Konkursowej zgody na-
uczycieli i rodziców/prawnych opiekunów uczniów na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie związanym z konkursem odpowiednio wg formularzy 
„Załącznik 3.” i „Załącznik 4.”

5. Koordynator dostarcza dokumenty opisane w punktach  1, 3, 4  na adres: 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Swobodna 73a,

50-089 Wrocław,

z dopiskiem: Turniej Młodych Matematyków

§ 8
Zadania Szkolnej Komisji Konkursowej:

1. Rozpropagowanie konkursu wśród uczniów i rodziców oraz stworzenie 
uczniom warunków do udziału w szkolnym etapie konkursu.

2. Wybór uczniów do szkolnego etapu konkursu.
3. Zapewnienie poufności zestawu zadań konkursowych od czasu pobrania do 

rozpoczęcia etapu szkolnego.
4. Powielenie listy zadań w ilości odpowiedniej do ilości uczestników konkursu.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu w sposób 

zapewniający samodzielną pracę uczniów.
6. Dopilnowanie, aby uczestnicy podczas konkursu nie korzystali 

z kalkulatorów ani urządzeń telekomunikacyjnych.
7. Sprawdzenie prac uczniów zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Komisję 

Konkursową TMM i podanymi na stronie internetowej WCDN:
www.wcdn.wroc.pl



8. Sporządzenie i przekazanie protokołu z etapu szkolnego do Komisji 
Konkursowej TMM wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do finału 
(załączniki 2. i 2a.) oraz pracami uczniów zakwalifikowanych przez Szkolną 
Komisję Konkursową do finału konkursu TMM oraz zgodami na przetwarzanie 
danych osobowych (załączniki 3. i 4.)

§ 9
Kryteria kwalifikowania

1. Szkolna Komisja Konkursowa TMM decyduje o wyborze uczniów 
do szkolnego etapu konkursu wg własnych kryteriów. 

2. Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje do finału konkursu uczniów, którzy 
zdobyli co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w szkolnym etapie 
konkursu.

3. Jeśli nie ma uczniów, którzy zdobyli co najmniej 70% punktów, Szkolna 
Komisja Konkursowa TMM kwalifikuje do finału konkursu jednego ucznia 
z największą liczbą punktów w szkole, ale nie mniejszą niż 50%  punktów 
możliwych do uzyskania.

4. Komisja Konkursowa TMM zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej 
liczby punktów wymaganej do zakwalifikowania ucznia do finału konkursu.

§ 10
Tryb odwoławczy

1. Odwołanie od przebiegu i wyników konkursu może wnosić rodzic lub prawny 
opiekun ucznia.

2. Odwołanie po szkolnym etapie konkursu wnosi się na piśmie do 
Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej TMM.

3. Odwołanie po finale konkursu wnosi się na piśmie do Przewodniczącego 
Komisji Konkursowej TMM

WCDN, ul. Swobodna73a, 50-089 Wrocław,
Turniej Młodych Matematyków

w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.
4. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 7 dni, licząc od dnia wpływu. 
5. Odwołania nie mające formy pisemnej nie będą rozpatrywane.



§11

Harmonogram

Zgłoszenie szkoły do konkursu do 10.02.2017

Konkurs obejmuje 2 etapy: 

1. Etap szkolny (pod nadzorem Szkolnej Komisji Konkursowej)

2. Finał 

Etap szkolny 02.03.2017

Uczniowie pod nadzorem Komisji 

Szkolnej rozwiązują zestaw zadań 

konkursowych. 

rozpoczęcie konkursu godz. 9:00 

czas pracy uczniów - 90 minut

arkusz konkursowy - 6 zadań 

Komisja Szkolna sprawdza 

prace uczniów zgodnie  

z kryteriami opracowanymi 

przez Komisję Konkursową,  

udostępnionymi na stronie 

internetowej WCDN oraz 

kwalifikuje uczniów do finału 

konkursu zgodnie z 

niniejszym regulaminem.
Koperty z konkursowym zestawem zadań na etap szkolny 

należy odebrać w Departamencie Edukacji 
(koperty znajdą się w przegródkach na pocztę każdej szkoły)

27.02 – 01.03.2017

Komisja Szkolna przesyła do Komisji Konkursowej TMM

(listem lub osobiście do WCDN):   

- protokół  i listę uczniów zakwalifikowanych do finału konkursu     

- prace uczniów zakwalifikowanych do finału konkursu

- zgody na przetwarzanie danych osobowych

do 13.03.2017

Lista finalistów na internetowej stronie WCDN                                    

(zweryfikowana i zatwierdzona przez Komisję Konkursową) 29.03.2017

Finał konkursu
22.04. 2017

sobota
W finale nie będą mogli wziąć udziału uczniowie ze szkół, które nie przesłały dokumentów 

wymienionych w § 7 (mimo zorganizowania etapu szkolnego).

Uczniowie rozwiązują zadania pod nadzorem Komisji Konkursowej TMM

- arkusz konkursowy - 6 zadań 

- czas pracy uczniów - 90 minut    

Ogłoszenie wyników konkursu na stronie WCDN 

i opublikowanie listy laureatów konkursu.
do 26.05.2017

Uroczystość nagrodzenia laureatów 07.06.2017

Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany terminów z powodu nagłych, uzasadnionych zdarzeń

obiektywnych.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej TMM
               Anna Jakubiec
    doradca metodyczny matematyki



Załącznik 1

..................................
   (miejscowość, data)

.....................................
   (pieczęć nagłówkowa)

XVII Turniej Młodych Matematyków

2016/2017

Zgłoszenie

Zgłaszam uczestnictwo 

...................................................................................................................
(nazwa szkoły)

w  XVII Turnieju Młodych Matematyków organizowanym przez 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Funkcję nauczyciela - koordynatora pełni: 

....................................................................................................................
                                               (imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail)

                                                                                                 .................................
                                                                                                  Dyrektor szkoły



Załącznik 2

Wrocław, dnia…………………………………. 

………………………………….………….  
pieczątka szkoły

XVII Turniej Młodych Matematyków

2016/2017
Protokół ze szkolnego etapu konkursu TMM

Szkoła ……………………………………………………………………………………..

….

Skład Komisji Konkursowej:

Liczba uczniów biorących udział w konkursie:

Klasa VI

Klasa V

Szkolny etap TMM odbył się w dniu …………………… w godzinach …………………..
Kopertę z zestawem zadań otwarto w dniu …………. o godzinie ……………..

Komisja Szkolna zakwalifikowała ………..  uczniów do finału TMM (załącznik nr 2a)
                                                                                                             liczba uczniów

Informacje o przebiegu konkursu:

Podpisy członków Szkolnej Komisji Konkursowej



Załącznik 2 a

..................................      
   (miejscowość, data)

.....................................
   (pieczęć nagłówkowa)                                                                                                                                             

XVII Turniej Młodych Matematyków

2016/2017
Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w finale

przez szkolną komisję konkursową

(nazwiska uczniów proszę wpisywać na komputerze lub drukowanymi literami)

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa

Liczba

uzyskanych

punktów

1.

2.

3.

4.

5.

.........................................................        ..................................................        

Podpis Przewodniczącego komisji                     Podpis Dyrektora

                                                                                                                         



Załącznik 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela biorącego udział w  konkursie

………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

……………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko nauczyciela

przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli na potrzeby organizacji konkursu:

Turniej Młodych Matematyków

zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922.).
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 
Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest  
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73A. Administrator danych zapewnia 
ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 
na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone 
zgody.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego  wizerunku, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku 
otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 611 z późn. zm.)

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych 
w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy uczestnika konkursu w  publikacji 
na stronie internetowej WCDN. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

*  Akceptuję regulamin konkursu.

…………….………………………………
                                                                                                                                                                Data i   podpis nauczyciela 

* Zaznaczyć właściwe.



Załącznik 4
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

……………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu: 

Turniej Młodych Matematyków

zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922.). 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w 
konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych 
osobowych jest  Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73A. 
Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, 
bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 611 z późn. zm.).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych
w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu Turniej Młodych Matematyków w  publikacji na 
stronie internetowej WCDN. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

*  Akceptuję regulamin konkursu.

……………………………………………………
               Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

* Zaznaczyć właściwe.
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