Regulamin Konkursu „Z matematyką przez świat”
1. Organizatorem konkursu „Z matematyką przez świat” jest Ośrodek
Doskonalenia

Nauczycieli

Stowarzyszenia

„Wspólnota

Polska"

w partnerstwie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii
Krajowej w Ostródzie.
2. Celem konkursu jest:


inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy
Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinie oświaty i nauki,

 upowszechnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów,


rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych
uczniów,

 rozwijanie umiejętności matematycznych,
 wdrażanie uczniów do logicznego myślenia,
 wykorzystanie

wiedzy

i umiejętności

matematycznych

w sytuacjach

praktycznych,


kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia oraz stymulowanie
pracowitości i wytrwałości uczniów,

 popularyzowanie matematyki wśród dzieci i młodzieży.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół polskich (10–13 lat)
zlokalizowanych na terenie Polski i poza jej granicami. Ideą konkursu jest
wyłonienie najzdolniejszych uczniów spośród uczniów szkół polskich oraz
uczniów Polonii i Polaków z zagranicy.

4. Konkurs „Z matematyką przez świat”
Zgłoszenia do konkursu
Do konkursu przystąpić mogą uczniowie szkół polskich zlokalizowanych na
terenie Polski i poza jej granicami. Zgłoszenia uczniów do konkursu mogą
dokonać

nauczyciele matematyki, nauczyciele prowadzący zajęcia

dodatkowe z matematyki (np. koła matematyczne) w szkołach lub rodzice
uczniów poprzez przesłanie wypełnionego zgłoszenia drogą mailową
(załącznik nr 2 Regulaminu konkursu ) udziału w konkursie na adres
e-mail :

zmatematykaprzezswiat@gmail.com

Złożenie deklaracji udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu konkursu ,,Z matematyką przez świat” oraz przystąpieniem do
konkursu w przewidzianym przez Regulamin terminie (załącznik
nr 1 Regulaminu konkursu).
Przystąpienie do konkursu jest również jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji
konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej konkursu
(http://wmii.uwm.edu.pl/KonkursPolonijny/).
Termin i miejsce Konkursu
 Harmonogram konkursu „Z matematyką przez świat” stanowi załącznik
nr 1 Regulaminu konkursu.
 Miejsce przeprowadzenia konkursu:
- dla uczniów ze szkół polskich znajdujących się na terenie Polski miejscem
przeprowadzenia konkursu „Z matematyką przez świat” jest

Wydział

Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie
- dla uczniów ze szkół polskich znajdujących się poza granicami Polski,
zgodnie z załącznikiem nr 3 Regulaminu konkursu.

Komisja Konkursowa
W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele akademiccy Wydziału
Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. Komisja Konkursowa
sprawuje nadzór merytoryczny nad konkursem (m.in. opracowuje arkusz
zadań konkursowych, sprawdza prace konkursowe).
Arkusz zadań
 Uczniowie

rozwiązują

zadania

konkursowe

o różnej

i zróżnicowanym stopniu trudności. Stopień trudności zadań

formie
nie może

wykraczać poza zakres materiału podany w załączniku nr 5 Regulaminu
konkursu. Konkurs trwa 90 minut.
 Prace uczniów sprawdza Komisja Konkursowa. Klucz odpowiedzi do zadań
konkursowych Organizator konkursu umieszcza na stronie internetowej
konkursu w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
 Prace konkursowe ze szkół polskich znajdujących się poza granicami kraju
przesyła do Komisji Konkursowej

osoba wyznaczona przez Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" na adres:
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Słoneczna 54
10-710 Olsztyn
dr Agnieszka Niemczynowicz, dr Agnieszka Bojarska-Sokołowska
e-mail : zmatematykaprzezswiat@gmail.com

Prace powinny być wysłane w terminie 2 dni od zakończenia konkursu
(decyduje data stempla pocztowego).
Wyniki Konkursu


Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac sporządza listę rankingową
z wynikami uczniów. Lista rankingowa zostaje opublikowana na stronie

internetowej konkursu w terminie 30 dni od daty otrzymania wszystkich
prac konkursowych.
 Nagrody otrzymują uczniowie 30 najlepszych prac z listy rankingowej
(w tym 11 najlepszych prac uczniów szkół zlokalizowanych na terenie
Polski i 19 najlepszych prac uczniów szkół zlokalizowanych poza granicami
Polski).
 W szczególnych przypadkach (np. braku, zmniejszenia lub zwiększenia
funduszy na organizację konkursu) Organizator konkursu ma prawo
zmniejszyć lub zwiększyć liczbę uczniów, którym zostaną przyznane
nagrody.
Nagroda
 Nagrodą

w

konkursie

rekreacyjno-naukowym.

jest

uczestnictwo

w tygodniowym

obozie

Harmonogram obozu przedstawiony zostanie

w załączniku nr 4 Regulaminu konkursu.
 Podczas obozu uczniowie biorą udział w warsztatach i wykładach
organizowanych przez nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki
i Informatyki UWM w Olsztynie oraz zajęciach rekreacyjno-krajoznawczych
organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska", zgodnie z załącznikiem nr 4 Regulaminu konkursu.
 Uczeń za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego jest zobowiązany
potwierdzić

udział

w

obozie

rekreacyjno-naukowym,

w

terminie

określonym w harmonogramie konkursu (załącznik nr 1 Regulaminu
konkursu). Potwierdzenie musi być złożone w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Partyzantów 87 p.209
11-041 Olsztyn
e-mail : zmatematykaprzezswiat@gmail.com

Organizator prosi również o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne pod
numerem telefonu : 0048 89 521 36 20
 W przypadku rezygnacji ucznia z wyjazdu na obóz, nagroda przechodzi na
następnego ucznia wg kolejności z listy rankingowej. W tym przypadku
organizator

konkursu

kontaktuje

się

telefonicznie

z uczniem

lub

przedstawicielem ustawowym ucznia, na którego przeszła nagroda.
Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany wyrazić zgodę lub odmówić
przyjęcia nagrody w ciągu 24 godzin. W przypadku braku odpowiedzi
organizator uznaje, że odpowiedź jest negatywna i nagroda przechodzi na
następnego ucznia wg zasad określonych powyżej.
 W przypadku zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych w niniejszym
Regulaminie decyzję rozstrzygającą podejmuje Organizator konkursu i jest
to decyzja ostateczna.
 Regulamin konkursu może ulec zmianie. O ewentualnych poprawkach
Organizator poinformuje szkoły oraz uczniów zgłoszonych do konkursu.
 Załączniki do niniejszego Regulaminu dostępne są również na stronie
internetowej konkursu
http://wmii.uwm.edu.pl/KonkursPolonijny/

