POWIATOWA OLIMPIADA MATEMATYCZNA
Rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się XIII edycja Powiatowej Olimpiady
Matematycznej. Organizatorem Olimpiady jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w
Grodzisku Mazowieckim. Poniżej przedstawiamy pełny tekst regulaminu zachęcając
jednocześnie do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych uczniów w powiecie
grodziskim.

REGULAMIN
1. CELE:






Rozwijanie zainteresowań oraz wzbogacanie wiedzy matematycznej.
Kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy w zadaniach praktycznych.
Motywacja do kreatywnego myślenia, wykorzystanie zadań w praktyce.
Rozwijanie wyobraźni i myślenia praktycznego.
Szukanie własnych, niekonwencjonalnych rozwiązań.

2. ZAKRES TEMATYCZNY:
 Tematyka zadań może wykraczać poza program matematyki realizowany w szkole
podstawowej oraz oddziałach gimnazjalnych z uwzględnieniem elementarnych
zagadnień z przedmiotów:
- fizyka,
- chemia,
- biologia,
- geografia,
- elementy informatyki.
 Organizatorzy opracowują obowiązujący w kolejnych etapach konkursowych zakres
wymagań.
3. ZASADY UCZESTNICTWA:


W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych powiatu
grodziskiego.
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4. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
Olimpiada składa się z dwóch etapów: eliminacje szkolne i finał. Zadania do wszystkich
etapów wybierane są przez organizatorów konkursu spośród nadesłanych propozycji od
szkół biorących udział w konkursie.


Eliminacje szkolne przeprowadzają szkolne komisje powołane przez dyrektora szkoły
w oparciu o wybrany przez organizatorów zestaw zadań, który należy odebrać w
sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr2 w Grodzisku Mazowieckim
ul. Westfala 3 (7 grudnia 2021). Do finału przechodzą uczniowie, którzy uzyskają
co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów. Jeżeli powyższe kryterium spełni
w szkole mniej niż dwóch uczniów, to do finału przechodzą dwie osoby z
najwyższymi wynikami.



Finał odbędzie się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Grodzisku
Mazowieckim dnia 12 maja 2022. Prace uczniów są kodowane i sprawdzane przez
komisję konkursową, do udziału w której zapraszamy wszystkich nauczycieli
matematyki ze szkół biorących udział w finale. W finale zostaną wyłonieni zwycięzcy
z najwyższą liczbą punktów.



Punktacja zadań jest jawna , a uczestnicy konkursu mogą obejrzeć swoje ocenione
prace. Wyniki etapu finałowego zostaną przesłane do szkół uczestniczących w
konkursie.



Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2: www.sp2grodzisk.pl.



Brak opłat za udział w konkursie.

5. NAGRODY
 Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe na uroczystym zakończeniu
konkursu.
 Laureaci otrzymują wpisy na świadectwach.

6. USTALENIA KOŃCOWE
 Szczegółowy harmonogram etapów Olimpiady stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
 Zakres materiału na poszczególne etapy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
 Zgoda na udział dziecka w konkursie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu
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7. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie organizacyjnym
Konkursu POM 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 POM
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. POM.
 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 POM klauzurze
informacyjnej.
 Każda osoba biorąca udział w Konkursie POM deklarując swoje uczestnictwo wyraża
niezaprzeczalną i świadomą zgodę na przetwarzanie swoich danych przez
Organizatora w wymienionych w jego klauzuli informacyjnej celach.
 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 e-mail: iod@cdkp.pl
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