Wojewódzki Konkurs Matematyczny
TRIATLON MATEMATYCZNY

Organizator: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu”
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej,
ul. Swobodna 59

Termin: 20.04.2021r., godz. 10:00
Miejsce: Szkoła macierzysta ucznia

Cele konkursu:
1. Popularyzowanie wiedzy matematycznej.
2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów.
3. Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów.
4. Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
5. Wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów.
6. Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy na sukces i radości z jego osiągnięcia.

Regulamin konkursu:

1. Podstawa prawna konkursu:
§1. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu”, realizując
zadanie określone w art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ) zgodnie z § 4.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036) oraz
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID – 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 ze zm.) organizuje Wojewódzki Konkurs
Matematyczny „Triatlon matematyczny” w roku szkolnym 2020/2021.
2. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas 7 - 8) posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności
różnego typu.
3. Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu w jednej z dwóch kategorii:
− I kategoria: uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
− II kategoria: uczniowie z normą intelektualną.
4. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 uczestników w każdej kategorii.
Zgłoszenie uczestników: przekazanie uzupełnionej karty zgłoszeniowej
oraz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego zgody na przetwarzanie danych
osobowych dziecka (załączniki), bezpośrednio do organizatora konkursu na adres:
mzagala@sosw.dg.pl, mszewc@sosw.dg.pl, wkowalska-niziol1@sosw.dg.pl, lub faksem na numer

(32) 261 22 45.
5. Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia 2021r.
6. Ustala się dwie części konkursu:
− I część (przeprowadzona w dniu 20.04.2021r. o godz. 10:00) obejmuje rozwiązywanie
arkusza konkursowego z zadaniami logicznymi (rebusy, wykreślanki, krzyżówki itp.)
oraz prostymi zadaniami tekstowymi.
− II część polega na wykonaniu plakatu ilustrującego hasło – rozwiązanie jednego z zadań
zawartych w arkuszu konkursowym (w terminie do 27.04.2021r.). Praca może być

wykonana dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby plakatowe, pastele, collage
itp.) w formacie A4.
7. Nauczyciel zgłaszający uczniów zobowiązany jest do:
− poinformowania uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych o terminie, godzinie
oraz miejscu przeprowadzenia konkursu,
− przygotowania sali i stanowisk pracy z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,
− zalogowania się na pocztę (adres e-mail podany w zgłoszeniu) w dniu I części
konkursu o godzinie 9:00 i pobrania arkusza konkursowego z zadaniami
oraz wydrukowania w ilości odpowiadającej liczbie przystępujących do konkursu
uczestników lub udostępnienia arkusza drogą elektroniczną uczniom realizującym
naukę w formie zdalnej,
− przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem,
− odesłania zdjęć rozwiązanego arkusza konkursowego uczestników do godziny 12:30
na adres mszewc@sosw.dg.pl lub wkowalska-niziol1@sosw.dg.pl
− przesłania zdjęcia plakatu do 27.04.2021r. na adres mszewc@sosw.dg.pl lub wkowalskaniziol1@sosw.dg.pl

8. Komisja konkursowa ocenia prace uczestników, sporządza protokół, ustala listę
nagrodzonych.
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty przeprowadzenia
konkursu. Lista nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie
Górniczej: http://www.osw.dabrowa.pl
10. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną przesłane na adres szkoły ucznia.
11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
12. Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Kontakt:

Organizatorzy:

tel. 506 087 854
tel. 885 786 036
tel. 504 632 652

Nauczyciele matematyki
w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

