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Regulamin XI Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Plusik” 

 

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Wołowie. 
 

1.Konkurs „Mały Plusik” ma zasięg powiatowy Zawody są organizowane w kategorii wiekowej 

kategoria klasa III, w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym 

 

Cele konkursu: 

- rozwijanie wśród uczniów zainteresowania matematyką i motywacji do doskonalenia umiejętności z 

matematyki  

- podnoszenie wiedzy merytorycznej uczniów  

- promowanie uczniów posiadających zdolności matematyczne 

-propagowanie placówki i dzieci w środowisku lokalnym; 

 

2.Organizacja zawodów na etapie szkolnym: 

 szkoła wyznacza koordynatora do kontaktów z organizatorem, który zgłasza udział w konkursie 

poprzez nadesłanie zgłoszenia w terminie określonym przez organizatora w harmonogramie 

- zawody szkolne przeprowadza komisja szkolna, koordynator powołuje komisję szkolną w składzie: 

  trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel matematyki, 

- koordynator szkolny otrzyma zestaw konkursowy w wersji elektronicznej na zawody szkolne na trzy 

dni przed zawodami szkolnymi, na adres email szkoły,  

- komisja szkolna sprawdza prace uczniów według schematu punktowania, otrzymanego od 

organizatora w wersji elektronicznej,  

- po sprawdzeniu prac konkursowych przez komisję szkolną, koordynator dostarcza prace uczniów,  

- do etapu powiatowego szkoły kwalifikują  tylko uczniów którzy zdobyli najwyższą ilość punktów; 

 

3. Organizacja zawodów na etapie powiatowym : 

Skład komisji konkursowej powiatowej: 

- przewodniczący – doradca metodyczny z matematyki przy PCE i PPP w Wołowie 

- członkowie - koordynatorzy szkolni  ( wymagana minimalna ilość osób -3 koordynatorów z różnych 

szkół )  

Komisja powiatowa kwalifikuje uczniów do etapu powiatowego biorąc pod uwagę wszystkich 

zgłoszonych przez szkoły uczniów i najwyższe uzyskane punkty oraz względy organizacyjne. Lista 

zakwalifikowanych uczniów do etapu powiatowego zostanie ogłoszona w terminie ustalonym przez 

organizatora. Zawody powiatowe nadzoruje komisja składająca się z doradcy metodycznego oraz 

obecnych opiekunów uczniów podczas zawodów powiatowych, powołana przez organizatora, w dniu 

zawodów. Z zawodów powiatowych jest sporządzany protokół, prace zabezpieczone przez komisje, są 

przechowywane do dnia sprawdzania w siedzibie organizatora, czyli PCE i PPP w Wołowie.  

 

4.Sprawdzanie prac na etapie powiatowym pod kierunkiem doradcy metodycznego odbywa się w 

siedzibie PCE i PPP w Wołowie lub w miejscu wyznaczonym przez organizatora; w terminie ustalonym 

przez organizatora w harmonogramie. Prace uczniowskie sprawdza zespół nauczycieli matematyki 

powołany przez organizatora, według ustalonego harmonogramu prac, który wyłania laureatów. Praca 

zespołu jest protokołowana. Zadania konkursowe są układane przez nauczycieli matematyki z terenu 

powiatu wołowskiego pod kierunkiem nauczyciela doradcy metodycznego, zatwierdzane przez 

organizatora. 

 

5. Tytuł laureata i nagrody zostaną wręczone na Gali Laureata organizowanej w czerwcu przez 

 PCE i PPP w Wołowie.  
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Harmonogram Powiatowego Konkursu Matematycznego Mały Plusik  

 

1. Zgłoszenie szkoły do PCE i PPP w Wołowie do 3 grudnia 2020 

2. Przesłanie zadań konkursowych do szkół 7 grudnia 2020 

3. Etap szkolny 9 grudnia 2020 godz. 9.00  

4. Przesłanie protokołu z zawodów i prac uczniowskich z etapu szkolnego do PCE i PPP  

w Wołowie do 14 grudnia 2020  

5. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu powiatowego –17 grudnia 2020 

6. Etap powiatowy 11 stycznia 2021 godz. 9.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 

w Brzegu Dolnym ul. A. Mickiewicza 2 (sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1) 

7. Sprawdzanie prac konkursowych 11 stycznia 2021 godz. 1400 

8. Ogłoszenie listy laureatów 13 stycznia 2021. 

9. Gala laureata czerwiec 2021 
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