
 

                    REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

                  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO  

                 „1, 2, 3 wiedzę masz Ty” 

                 dla uczniów klas IV – VI  

 

I. Organizator konkursu 

Szkoła Podstawowa nr 123 

ul. Okólna 16 

30-684 Kraków 

tel./fax 012 658 06 08 

www.sp123.edu.pl 

Koordynator Konkursu: Katarzyna Siemieńska   k5siemienska@gmail.com  

                                           tel. 608 404 617 

 

II. Cele konkursu 
 rozwijanie zdolności i zainteresowań matematyczno-przyrodniczych uczniów 

 pobudzanie twórczego myślenia 

 doskonalenie umiejętności logicznego myślenia 

 doskonalenie umiejętności współpracy w grupie 

 doskonalenie umiejętności wykorzystywania technik informacyjnych 

 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie  

1) Do konkursu mogą przystąpić drużyny składające się co najwyżej z trzech uczniów klas 

IV – VI szkoły podstawowej znajdującej się na terenie Dzielnicy XII w Krakowie. 

2) Z jednej szkoły do konkursu mogą zgłosić się co najwyżej dwie drużyny. 

3) Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4) Nauczyciel (Szkolny Opiekun Konkursu) zbiera od rodziców lub opiekunów uczniów zgody 

na udział w konkursie (załącznik nr 1) i przechowuje w swojej dokumentacji do czasu 

zakończenia konkursu. 

5) Nauczyciel (Szkolny Opiekun Konkursu) przesyła drogą elektroniczną wypełniony formularz 

zgłoszeniowy (załącznik nr 2) do Koordynatora Konkursu w terminie do 16 X 2020r. 

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie wiadomości zwrotnej od Koordynatora 

Konkursu. 

6) Konkurs składa się z trzech części: 

I część – praca fotograficzna – przesłanie pracy do 30 X 2020r. do Koordynatora Konkursu 

II część – rozgrywki, zadania szachowe 18 XI 2020r. godz. 1400 

III część – drużynowe zmagania matematyczne 18 XI 2020r. (bezpośrednio po II części) 

http://www.sp123.edu.pl/
mailto:k5siemienska@gmail.com


 

I część konkursu:  polega ona na wykonaniu pracy fotograficznej z opisem i tytułem literackim 

oraz przesłanie jej na adres Koordynatora Konkursu w wyznaczonym terminie. Zdjęcie 

powinno być w rozszerzeniu .jpg w wysokiej rozdzielczości. 

Elementy podlegające ocenie: 

 zdjęcie elementu przyrody lub zjawiska przyrodniczego  

 nieoczywisty ale oryginalny autorski tytuł 

 notatka do zdjęcia wykazująca  ciekawość poznawczą czy umiejętność myślenia 

przyczynowo-skutkowego.  Notatka powinna być sporządzona samodzielnie na podstawie 

naukowych lub popularno – naukowych źródeł, które trzeba podać (audycja radiowa, 

program lub film, artykuł, książka, strona internetowa). Nie może to być wyłącznie cytat. 

Długość tekstu powinna się mieścić w przedziale 150-200 słów. Zalecana konsultacja 

z nauczycielem co do trafności wyboru źródła. 

W I części drużyna może uzyskać max. 15 punktów. 

 

II część konkursu: zdalne drużynowe rozwiązywanie zadań szachowych. 

Uczniowie będą mieli do rozwiązania na platformie Quizizz po 5 zadań za 1 i 2 punkty w czasie 
10 minut. 
Uczestnicy sami decydują o wykorzystaniu swojego czasu.  
Po przejściu do kolejnego zadania nie można już wracać i zmieniać udzielonej odpowiedzi. 

W II części drużyna może uzyskać max. 15 punktów. 

 

III część konkursu: zdalne drużynowe rozwiązywanie zadań matematycznych.  

Pierwsza część potyczek będzie polegała na zdalnym rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru 

na platformie Quizizz w ciągu 15 minut. W drugiej części, członkowie drużyn będą rozwiązywać 

5 zadań otwartych. Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę: zastosowanie właściwej 

metody, poprawność rachunkową oraz jakość zapisu matematycznego rozwiązań zadań.  

Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów. 

Szkolni Opiekunowie Konkursu przesyłają zdjęcie pracy w przeciągu 10 minut po zakończeniu 

rozgrywek na maila Koordynatora Konkursu. 

Zakres materiału ujęty w zadaniach z matematyki zawiera treści przewidziane w programie 

nauczania matematyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej.  

W III części drużyna może uzyskać max. 20 punktów. 

 

7) W II i III części konkursu członkowie drużyn znajdują się na terenie swojej szkoły pod opieką 

nauczyciela i łączą się zdalnie z innymi uczestnikami z wykorzystaniem platformy Zoom. 

8) Kody dostępu niezbędne do rozwiązywania testów będą przekazane przez Koordynatora 

Konkursu Szkolnym Opiekunom Konkursu najpóźniej dzień przed terminem konkursu. 

9) Zadania otwarte do III części konkursu zostaną dostarczone do szkół nie później niż dzień 

przed terminem konkursu. Zabezpieczony zestaw zadań należy otworzyć w momencie 

wyznaczonym przez Jury w trakcie trwania III części rozgrywek. 



 

10) Brak połączenia się drużyny w wyznaczonym terminie II i III części konkursu, pozbawia ją 

możliwości dalszego uczestnictwa. 

11) W trakcie trwania konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. 

12) W trakcie trwania II i III części konkursu prace drużyn obserwuje zdalnie Jury – wymagane 

są kamerki internetowe. 

13) W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy członków drużyny lub zakłócenia 

prawidłowego przebiegu konkursu, Jury może podjąć decyzję o przerwaniu konkursu dla 

danej drużyny i unieważnić jej pracę. 

14) Członkowie Jury oraz nauczyciel będący Szkolnym Opiekunem Konkursu nie mogą udzielać 

żadnych wyjaśnień dotyczących zadań w czasie trwania II i III części konkursu. 

15) Wygrywa drużyna, która uzyska największą ilość punktów łącznie ze wszystkich trzech 

etapów. 

16) W sytuacji uzyskania jednakowej ilości punktów przez kilka drużyn, Jury może zdecydować 

o dogrywce polegającej na rozwiązaniu dodatkowych zadań matematycznych w ustalonym 

terminie. 

17) Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

18) Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody. 

19) Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w styczniu 2021 roku w siedzibie 

organizatora konkursu. O dokładnym terminie zostaną poinformowani Szkolni Opiekunowie 

Konkursu. 

20) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 1 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

„1, 2, 3 wiedzę masz Ty” 

dla uczniów klas IV – VI 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOŁA: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL.: ………………………………………………… 

E-MAIL: …………………………………………… 

 

DANE SZKOLNEGO OPIEKUNA KONKURSU: 

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………. 

TEL.: ………………………………………………….. 

E-MAIL: ……………………………………………… 

 

CZŁONKOWIE DRUŻYNY (UCZNIOWIE) ZGŁOSZENI DO KONKURSU 

L.p. Imię i nazwisko Klasa 

1   

2   

3   

 

L.p. Imię i nazwisko Klasa 

1   

2   

3   

 

Oświadczam, że Szkolny Opiekun Konkursu, uczestnicy konkursu i ich rodzice/opiekunowie 

zapoznali się i akceptują Regulamin Konkursu. 

 

 

 

Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły 



 

                                                                           Oświadczenie                                                    Załącznik 2 

ZGODA NA UDZIAŁ W MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

„1, 2, 3 wiedzę masz Ty” DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI 

ORAZ ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA 

□ Wyrażam zgodę na udział .................................................................................................................. 
(imię i nazwisko ucznia)  

w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym „1, 2, 3 wiedzę masz Ty” organizo-
wanym przez Szkołę Podstawową nr 123 w Krakowie. 

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie 

www.sp123.edu.pl w zakładce „Konkursy” i akceptuję jego postanowienia. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 

w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 z poźn. zm.). 

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora 

konkursu oraz w innych formach utrwaleń. 

 

….............................................                                ….................................................................... 
                  Miejscowość, data                                                                            Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 123 im. Gen. Józefa Bema z siedzibą w Krakowie, 
ul. Okólna 16 i są one podawane w celu:   
1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez Szkołę  zadań publicznych, wynikających wprost 

z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi szkoły. 
2.  Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia 

działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. 
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.  
Informujemy, że: 
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie 
Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 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 zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania 
dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym 
zostały zebrane.  

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą 
jednostkę. 

5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług. 
6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie 

Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 rozporządzenia 
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 (RODO).  

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz 
przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa 
w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy. 
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: (Marlena Dyrek) adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres 
e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl 
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