Regulamin powiatowego konkursu „Matematyka dla wytrwałych”
1. Organizatorem konkursu jest Katolicka Szkoła Podstawowa w Zabrzu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8 zabrzańskich szkół podstawowych.
3. W konkursie może wziąć udział dowolna ilość uczniów z danej szkoły i klasy.
4. Konkurs organizowany jest w terminie od 3 października 2022 r. do 20 lutego 2023 r.
5. Od 3 października do grudnia, pierwszego dnia każdego miesiąca na stronie internetowej Zespołu Szkół Katolickich
(www.katolicka.pl) zamieszczanych będzie po 10 eliminacyjnych zadań konkursowych z podziałem na
poszczególne klasy. Termin zamieszczania zadań konkursowych: 3 X; 2 XI i 1 XII 2022 r.
Zadania, formularze odpowiedzi i inne informacje konkursowe zamieszczne będą na stronie www.katolicka.pl
w zakładce PROJEKTY.
6. Odpowiedzi do zadań uczniowie wpisują do odpowiednich formularzy on-line zamieszczonych na stronie
konkursu. Formularze z każdego miesiąca aktywne są od dnia zamieszczenia zadań na dany miesiąc do północy
oststniego dnia miesiąca (31 X; 30 XI; 31 XII). Formularze zamykają sią automatycznie i nie ma możliwości
przesłania odpowiedzi po zamknięciu formularza.
7. Każdy formularz z odpowiedziami zawierać będzie pytanie o imię i nazwisko oraz szkołę. Odpowiedzi przesłane
bez tych informacji nie będą zaliczone.
8. Uczniowie mogą przesyłać odpowiedzi do dowolnej ilości zadań. Nie jest wymagane rozwiązanie wszystkich zadań
w danym miesiącu.
9. W przypadku pomyłki uczniowie mogą przesłać formularz kolejny raz. W takim przypadku zaliczone będą wyniki
z ostatniego przesłanego formularza.
10. W celu poprawnego wypełnienia formularza zaleca się korzytanie z komputera a nie smartfona.
11. Uczeń otrzymuje po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź do zadania. W eliminacjach internetowych będzie
można zdobyć maksymalnie 30 punktów. Wyniki po pierwszym i drugim etapie zamieszczane będą na stronie
konkursu do 15-tego dnia kolejnego miesiąca. Wyniki po trzecim etapie wraz z listą finalistów zostaną
opublikowane do 20 stycznia 2023 r.
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w eliminacjach. W przypadku jednakowej liczby punktów organizator zastrzega sobie prawo zmiany (również
zmniejszenia) ilości finalistów.
13. Finał w formie pisemnych zadań zamkniętych i otwartych odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 r.
14. W zależności od sytuacji związanej z epidemią i od formy nauki obowiązującej na terenie Zabrza
na początku grudnia, przewiduje się następujące formy finału:
a) W przypadku nauki stacjonarnej z możliwością organizacji konkursu w jednej szkole finał odbędzie się 20 lutego
2023 r. w Zespole Szkół Katolickich.
b) W przypadku nauki stacjonarnej bez możliwości wspólnego spotkania uczniów finał odbywa się w każdej ze szkół
finalistów, pod nadzorem nauczyciela, w dniu 20 lutego 2023 r. Testy z zadaniami finałowymi zostaną 18 lutego

przesłane na adresy mailowe szkół. Uczniowie rozwiązują zadania w jednej sali z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami zapobiegania epidemii obowiązującymi w danej szkole. Godzina
przeprowadzenia finału jest dowolna. Tego samego dnia do godziny 16.00 nauczyciel wyznaczony do
przeprowadzenia finału jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy agraczyk@katolicka.pl jednego zdjęcia
z przeprowadzenia finału oraz czytelnych zdjęć lub skanów pracy finałowej ucznia. W przypadku, gdy w danej
szkole w finale uczestniczy więcej niż jeden uczeń, pracę każdego ucznia należy przesłać w osobnym mailu.
Zadania będą sprawdzane przez komisję w Katolickiej Szkole Podstawowej.
c) W przypadku nauki hybrydowej lub zdalnej finał odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 r. w wersji zdalnej w godz.
16.30-18.00. Finał zostanie wówczas przeprowadzony na formularzu on-line. Sprawdzane będą jedynie
odpowiedzi - bez pełnych rozwiązań zadań. Wskazany sprzęt to komputer z podłączeniem do Internetu.
Wypełnienie formularza konkursu na telefonie komórkowym będzie możliwe, ale może być utrudnione
i niewygodne, dlatego proponuje się użycie komputera.
20 lutego po godzinie 16.00 na stronie konkursu opublikowane zostaną formularze konkursowe aktywne od 16.30
do 18.00. Uczniowie rozwiązują zadania finałowe samodzielnie, a do formularza wpisują jedynie odpowiedzi.
Problemy ze sprzętem lub Internetem u uczestników konkursu nie mogą być powodem do przerwania konkursu,
czy też odwołania od wyniku. Uczniowie mogą przystąpić do wypełnienia formularza finałowego tylko jeden raz.
Jeśli uczeń prześle go więcej niż raz, pod uwagę brana będzie pierwsza przesłana wersja.
15. W przypadku równej liczby punktów w finale, o zwycięstwie decyduje liczba punktów zdobytych
w eliminacjach.
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i podpisać dwie zgody zamieszczone na stronie konkursu:
•

zgodę na przetwarzanie danych

•

zgodę na publikację wizerunku.

Zgoda na przetwarzanie danych i zamieszczanie wyników konkursu na stronie internetowej konkursu jest
warunkiem koniecznym udziału w konkursie. Podpisane zgody w wersji papierowej należy przesłać lub
dostarczyć osobiście do 28 października 2022 r. na adres Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Tarnopolska 3, 41
-807 Zabrze.
W przypadku braku zgody odpowiedzi ucznia nie będą uwzględniane.
17. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

