Nauczyciele matematyki I Liceum

Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego

w Mielcu organizują konkurs matematyczny, który kierowany jest do uczniów klas siódmych i
ósmych szkół podstawowych powiatu mieleckiego.
REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATHEMATICUS”
I.

Nazwa konkursu: „Mathematicus” (dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół
podstawowych powiatu mieleckiego)

II.

Organizator: Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im.
Stanisława Konarskiego w Mielcu.

III.

Cele konkursu:
̵ popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół
podstawowych
̵ zachęcanie uczniów zainteresowanych matematyką do rozwiązywania
nietypowych zadań
̵ przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki matematyki w szkole
ponadpodstawowej
̵ wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji
̵ porównanie umiejętności uczniów z innymi uczestnikami konkursu
̵ diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych
talentów

IV.

Etapy konkursu: Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

V.

Organizacja konkursu:
1. Komisję Konkursową stanowią: p. Ewa Szumacher – Przewodnicząca
Komisji Konkursowej, p. Anna Wardzała, p. Agnieszka Mrozik, p. Aneta
Leś, p. Janusz Ingram.
2.

Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez
Dyrektora macierzystej szkoły ucznia i odbywa się w macierzystej szkole
ucznia.

Etap

powiatowy

odbywa

się

w

budynku

I

Liceum

Ogólnokształcącego w Mielcu.
3. Sprawozdanie z przebiegu konkursu na I etapie należy przekazać w ciągu 14
dni Przewodniczącemu Komisji Konkursowej na adres e-mailowy:
mathematicus.1lo@int.pl. Sprawozdanie powinno zawierać nazwisko
nauczyciela wytypowanego do pracy w Szkolnej Komisji Konkursowej,
jego adres mailowy, nazwiska i imiona uczniów – uczestników konkursu,

nazwiska nauczycieli – opiekunów uczestników oraz liczbę punktów
otrzymanych przez uczestników.
4. Zadania i szczegółowe instrukcje zostaną przekazane upoważnionemu
nauczycielowi Szkolnej Komisji Konkursowej w przeddzień konkursu.
5. Etap szkolny odbędzie się 9 grudnia 2021 roku o godzinie 9.00, etap
powiatowy – w lutym 2022 roku. Dokładny termin etapu powiatowego
zostanie podany w terminie późniejszym.
6. Listę uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego oraz listę
finalistów ustala Komisja Konkursu w zależności od liczby zdobytych
punktów. Listy te zostaną przekazane Dyrektorom szkół podstawowych.
7. Zwycięzcą konkursu jest uczeń, który otrzymał największą liczbę punktów
w II etapie (powiatowym).
8. W przypadku uzyskania przez uczestników II etapu jednakowej liczby
punktów,

organizatorzy

konkursu

zastrzegają

sobie

możliwość

przeprowadzenia „dogrywki” wyłaniającej zwycięzcę. Polegać ona będzie
na przeprowadzeniu dodatkowego testu wyłaniającego zwycięzcę.
9. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Dnia Otwartego
I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu.
10. Konkurs zostanie zgłoszony w grudniu 2021r. do umieszczenia
w Kuratoryjnym Wykazie Konkursów, które mogą być wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. O decyzji poinformuje
Komisja Konkursowa w terminie późniejszym.
VI.

Tematyka Konkursu Matematycznego „Mathematicus”.
1. Działania na liczbach wymiernych;
2. Potęgi i pierwiastki;
3. Wyrażenia algebraiczne;
4. Równania i nierówności o podwyższonym stopniu trudności;
5. Rachunek prawdopodobieństwa;
6. Procenty;
7. Geometria płaska;
8. Geometria przestrzenna.

Mielec, 2.11.2021r.

Przewodnicząca Komisji Konkursu „Mathematicus”
Ewa Szumacher

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów i wyróżnionych jest I
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, ul. Jędrusiów 1, 39-300 Mielec.
2. Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora jest Ewa Szumacher, nadzorujący
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: mathematicus.1lo@int.pl
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu Matematycznego „Mathematicus” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym
2021/2022 z terenu powiatu mieleckiego. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda
na przetwarzanie danych osobowych.
4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
5. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa, przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. ograniczenia przetwarzania danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestników (opiekunów prawnych), a przypadku laureatów i wyróżnionych (ich opiekunów
prawnych) na publikacje wizerunku (druk zgody poniżej).
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. nazwę i adres szkoły oraz klasę uczestnika,
c. imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu,
celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie Matematycznym
„Mathematicus” oraz na przetwarzanie danych
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………..………….………..
jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny ucznia/uczennicy
…………………………………………………………….……………………… klasy …….
szkoły: ……………………………...…………………………………………………………
adres szkoły: ……………………………………..…………..……………………………….
po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu Matematycznego „Mathematicus” oraz Klauzulą
informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wyrażam zgodę na udział wyżej
wymienionego ucznia/ wymienionej uczennicy w Konkursie Matematycznym „Mathematicus”
w roku szkolnym 2021/2022 oraz na przetwarzanie danych uczestnika.

………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

