BOLESŁAWIECKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS IV „BOLUŚ”
BOLESŁAWIECKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS V-VI „BOLEK”
REGULAMIN KONKURSÓW
§1
Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Konkursów jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
w Bolesławcu.
2. Bolesławiecki Konkurs Matematyczny dla klas IV „Boluś” i Bolesławiecki Konkurs
Matematyczny dla klas V - VI „Bolek” adresowane są do wszystkich uczniów klas IV - VI
szkół podstawowych z terenu powiatu bolesławieckiego.

1.
2.
3.
4.

§2
Cele konkursu
Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na lekcjach w nietypowych zadaniach.
Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.

§3
Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem
Treści ujęte w podstawie programowej matematyki – szkoła podstawowa.

Etapy

1.

§4
Organizacja i etapy konkursu
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
• etap szkolny,
• etap powiatowy.
§5
Harmonogram konkursu:
szkolny BKM„Boluś”
szkolny BKM „Bolek”

10.02.2021 r.
17.02.2021 r.

przesłanie protokołu
do PCEiKK

BKM „Boluś” do 17.02.2021 r.
BKM „Bolek” do 24.02.2021 r.

powiatowy BKM „Boluś”
powiatowy BKM „Bolek”

14.04.2021 r.
21.04.2021 r.
aula Szkoły Podstawowej
nr 4 w Bolesławcu przy
ul. Bielskiej 5

§6
Zgłoszenia do konkursu i procedura kwalifikacji do etapu powiatowego
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas IV - VI publicznej i niepublicznej szkoły
podstawowej powiatu bolesławieckiego.
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2. Szkoły otrzymują zestaw zadań do etapu szkolnego do powielenia dla wszystkich
3.
4.

5.

6.

7.
8.

uczestników konkursu, 2 dni przed terminem etapu szkolnego.
Zadania przesyłane są przez sekretariat PCEiKK w Bolesławcu do każdej szkoły pocztą
elektroniczną.
Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział
w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu i zobowiązany jest do
przechowywania oświadczeń rodziców o treści zawartej w załączniku do niniejszego
regulaminu.
Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora szkoły, sprawdza prace uczniów
na podstawie schematu oceniania, który szkoła otrzyma pocztą elektroniczną w dniu
konkursu.
Protokół przebiegu wraz z wynikami uczniów etapu szkolnego XVIII Bolesławieckiego
Konkursu Matematycznego szkoła przesyła do PCEiKK, zgodnie z harmonogramem
konkursów.
Kwalifikacji do etapu powiatowego dokonuje Powiatowa Komisja Konkursowa powołana
przez dyrektora PCEiKK.
Kwalifikacja
do
etapu
powiatowego
odbywa
się
dwustopniowo:
a) wstępnie Komisja kwalifikuje 30 uczniów z najwyższymi wynikami.
b) dodatkowo Komisja kwalifikuje ucznia z najwyższą liczbą punktów z każdej szkoły,
której uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu powiatowego we wstępnej
kwalifikacji.

4.
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§7
Przebieg konkursu
Na każdym etapie uczniowie rozwiązują 5 zadań otwartych. Rozwiązanie każdego z nich
jest punktowane od 0 do 6 pkt.
Na etapie szkolnym każde zadanie rozwiązywane jest na oddzielnej kartce z pieczątką
szkoły.
Na etapie powiatowym każde zadanie rozwiązywane jest na oddzielnej kartce z pieczątką
PCEiKK.
W czasie konkursu uczniowie nie używają kalkulatorów ani dodatkowych kartek papieru.
Etapy szkolne i powiatowe konkursów trwają 60 minut.

1.
2.
3.

§8
Nagrody i wyróżnienia
Uczestnicy etapu powiatowego otrzymują zaświadczenia.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez szkoły.
Na wszystkich etapach dopuszczalne są nagrody ufundowane przez sponsorów.

1.
2.
3.

Doradca metodyczny matematyki
mgr Maria Subik

Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu
mgr Katarzyna Reguła
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Załącznik do regulaminu konkursu
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka: ………………………..……………………… dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań ustawowych
Powiatowego
Centrum
Edukacji
i
Kształcenia
Kadr
w
Bolesławcu
(zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych).
…………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

………………………….
(miejscowość, data)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie osiągnięć oraz wizerunku mojego dziecka: …………………………………
w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez PCEiKK w mediach oraz na stronie internetowej,
profilach internetowych zarządzanych przez PCEiKK (Facebook) w celu informacji i promocji.
…………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

………………………….
(miejscowość, data)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest: Powiatowe Centrum Edukacji
i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec.
2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu jest Mariusz
Mendocha (e-mail: iod1@powiatboleslawiecki.pl, tel. 75 612 17 95)
3. Dane Pani/Pana dziecka osobowe przetwarzane będą przez Powiatowe Centrum Edukacji
i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres podany
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
…………………………………
(podpis)

………………………….
(miejscowość, data)
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