Grodziski Konkurs Matematyczny
REGULAMIN
XXI edycji GRODZISKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
dla uczniów szkół podstawowych gminy Grodzisk Mazowiecki
w roku szkolnym 2021/2022
1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Grodzisku
Mazowieckim. Osobami odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są panie: Justyna
Donica, Iwona Sobaniec, Alicja Górska
Dane kontaktowe organizatora:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. W. Westfala 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Tel: 22 755 53 91 e-mail: sp2grodzisk@poczta.onet.pl

2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych Gminy Grodzisk
Mazowiecki.

3. Celem Konkursu jest:
- rozbudzanie zainteresowania uczniów matematyką,
- uświadamianie przydatności wiedzy matematycznej w życiu codziennym,
- rozwijanie i upowszechnianie wiadomości i umiejętności matematycznych,
- wyłanianie talentów matematycznych.

4. Czas trwania poszczególnych etapów wynosi 60 min.

5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – SZKOLNY – przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez
Dyrektora Szkoły w oparciu o zestaw zadań jednokrotnego wyboru. Zadania
opracowane przez Organizatora zostaną wysłane dwa dni przed konkursem drogą
elektroniczną do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej. Do finału
przechodzi trzech uczniów z danej placówki, którzy osiągnęli najwyższą liczbę
punktów.

II etap – FINAŁ – przeprowadzany w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2. Prace
uczniów są kodowane i sprawdzane przez Komisję Konkursową. Organizator
przygotowuje arkusz składający się z 10 zadań jednokrotnego wyboru i 5 zadań
otwartych. W finale zostaną wyłonieni zwycięzcy z najwyższą liczbą punktów.

6. Wyniki etapu finałowego zostaną przesłane do szkół uczestniczących w konkursie i
opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2
www.sp2grodzisk.pl
7. Terminarz Konkursu:
I etap – 6 kwietnia 2022r.

II etap – 11 maja 2022r.

III Uroczyste zakończenie Konkursu – 18 maja 2022r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz do sposobu
przeprowadzenia poszczególnych etapów.

8. Zasady przetwarzania danych osobowych.









Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie organizacyjnym Konkursu GKM
na etapie finałowym oraz prac komisji konkursowej jest Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 ,
którego reprezentantem jest Dyrektor szkoły.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie organizacyjnym na etapie
eliminacji szkolnych jest szkoła, która zgłosiła przystąpienie do Konkursu GKM wypełniając
formularz organizatora wywieszony na stronie www. Szkoła ma obowiązek wypełnienia
obowiązku informacyjnego wynikającego z nałożonych wymaganiem prawa art. 13 RODO
obowiązkiem w stosunku do swoich uczniów, których będzie zgłaszała jako uczestników do
Konkursu GKM.
Pełną informację o celach i zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz adekwatnej dla nich
ochronie danych osobowych i prywatności uczestników można zapoznać się w zamieszczonej na
stronie www Konkursu GKM klauzurze informacyjnej.
Każda osoba biorąca udział w Konkursie GKM deklarując swoje uczestnictwo wyraża
niezaprzeczalną i świadomą zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora w
wymienionych w jego klauzuli informacyjnej celach.
Przechowywanie dokumentu zgody i oświadczenia w placówce macierzystej uczestnika konkursu
powinno być realizowane w zgodności z zasadami RODO oraz przyjęta polityką bezpieczeństwa
danych osobowych w danej placówce i podlega zachowaniu maksymalnej retencji – 12 miesięcy
od zakończenia konkursu.
Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych, ich bezpieczeństwie i ochronie prywatności
osób biorących udział w konkursie można uzyskać w Punkcie Kontaktowym prowadzonym przez
wyznaczonego przez Organizatora Inspektora Ochrony Danych pod numerem 604-362-559 lub email: iod@cdkp.pl

