Regulamin konkursu matematycznego
„Rozkosze Łamania Głowy”

1. Organizator konkursu: Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie.
2. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: nauczyciele matematyki
Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie.
3. Cele konkursu:
- popularyzowanie matematyki wśród uczniów najstarszych klas szkół podstawowych,
- rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
- ćwiczenie spostrzegawczości i pomysłowości,
- wspieranie uzdolnień uczniów,
- rozwijanie i rozszerzanie umiejętności stosowania wiadomości zdobytych na lekcjach.
4. Zakres tematyczny konkursu: konkurs obejmuje elementy treści podstawy programowej
z matematyki dla szkoły podstawowej.
5. Uczestnicy konkursu:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu Rzeszowa
i okolic,
- uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne,
- każda szkoła może zgłosić pięciu uczestników.

6. Termin i przebieg konkursu:
- konkurs odbędzie się 9 lutego 2017 r. o godzinie 1230 w Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie,
- konkurs jest jednoetapowy, uczniowie w ciągu 60 min. rozwiązują 5 zadań mających charakter
łamigłówek logicznych,
- prace ocenia komisja konkursowa składająca się z nauczycieli matematyki Gimnazjum nr 2
w Rzeszowie,
- zgłoszenia uczniów (formularz zgłoszeniowy dołączony do regulaminu) prosimy przesłać
do dnia 3 lutego 2017 r. na adres:

Gimnazjum nr 2
im. Janusza Korczaka
ul. Chopina 13
35-055 Rzeszów
tel. (017) 74 82 650
lub
e-mail: gim2rzeszow@wp.pl
- dla laureatów konkursu przewidziano dyplomy i nagrody, które zostaną rozdane podczas
uroczystego zakończenia konkursu (o terminie poinformujemy uczestników konkursu),
- w przypadku nieobecności laureata lub wyróżnionego na uroczystym zakończeniu konkursu
dyplomy i nagrody są do odebrania w sekretariacie Gimnazjum nr 2 w ciągu miesiąca od dnia
zakończenia konkursu, po tym terminie nagrody zostają przekazane organizatorom innych
konkursów.
8. Zgłoszenie uczniów do konkursu jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia,
nazwiska i wizerunku ucznia na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka
w Rzeszowie (www.gim2.rzeszow.pl).

9. Informacje pozostałe: w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje komisja konkursowa.

GIMNAZJUM NR 2 W RZESZOWIE
im. Janusza Korczaka
ul. Szopena 13
35-055 Rzeszów
Telefon: (17) 74 82 650
E-mail: gim2rzeszow@wp.pl
Internet: www.gim2.rzeszow.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS MATEMATYCZNY:
„ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY”
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Adres e-mail szkoły

Telefon kontaktowy

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący do
konkursu

1.
2.
3.
4.
5.

Zgłaszam naszą szkołę do udziału w konkursie matematycznym „Rozkosze Łamania Głowy”
i oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu.
……………………………………..
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

