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Regulamin XV Powiatowego Konkursu Matematycznego „Omnibus”
1. Postanowienia ogólne:
1.1. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają
z niniejszego regulaminu.
1.2. Konkurs „Omnibus” ma zasięg powiatowy. Zawody są organizowane w dwóch
etapach:
a) etap I - szkolny,
b) etap II - powiatowy.
2. Cele konkursu:
2.1. Rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia umiejętności
z matematyki.
2.2. Podnoszenie wiedzy merytorycznej i rozwijanie uzdolnień uczniów.
2.3. Promowanie uczniów posiadających zdolności matematyczne.
3. Organizatorzy:
3.1. Konkurs matematyczny „Omnibus” organizuje sieć nauczycieli matematyki
przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie.
3.2. Skład powiatowej komisji konkursowej:
a) Przewodniczący – doradca metodyczny przy Powiatowym Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.
b) Członkowie – powołani przez przewodniczącego komisji nauczyciele
matematyki z terenu powiatu wołowskiego.
4. Uczestnicy konkursu:
4.1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej.
4.2. W zawodach szkolnych uczestniczą uczniowie, którzy zadeklarują chęć
przystąpienia.
5. Organizacja konkursu:
5.1. Etap I przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja konkursowa
w składzie: dyrektor oraz dwóch nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel
matematyki. Zawody szkolne odbywają się jednocześnie we wszystkich szkołach;
czas trwania konkursu 90 minut na rozwiązanie 5 zadań zamkniętych i 5
otwartych.
5.2. Po sprawdzeniu zadań zgodnie z kluczem, szkolna komisja konkursowa
sporządza protokół według otrzymanego wzoru i przesyła go wraz ze wszystkimi

sprawdzonymi testami do sekretariatu PCEiPPP w Wołowie w ciągu 7 dni od daty
etapu szkolnego.
5.3. Powiatowa komisja konkursowa kwalifikuje do II etapu konkursu 25 uczniów
w kolejności zdobytych punktów, spośród wszystkich uczniów biorących udział
w etapie szkolnym. Liczba finalistów może ulec zwiększeniu w sytuacji, gdy na 25
miejscu uczniowie uzyskają równą liczbę punktów. W ciągu 10 dni od daty etapu
szkolnego powiatowa komisja konkursowa powiadamia dyrektora szkoły
o wynikach kwalifikacji.
5.4. Etap powiatowy, przeprowadzany przez powiatową komisję konkursową,
odbędzie się w siedzibie PCEiPPP w Wołowie; czas trwania konkursu 120 minut
na rozwiązanie 5 zadań otwartych.
5.5. W czasie trwania obu etapów uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora
i własnego brudnopisu.
5.6. Zakres wiedzy na etapie szkolnym i powiatowym obejmuje treści nauczania
zawarte w podstawie programowej.
5.7. Trzech uczniów, którzy zdobędą największą liczbę punktów uzyskają tytuł
laureata.
6. Terminarz XV edycji konkursu „Omnibus”
6.1. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie do dnia 31 stycznia 2020 r. na adres
Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie wpodn@wolowpce.pl
6.2. Przekazanie do szkół zestawu zadań do przeprowadzenia I etapu oraz wzoru
protokołu i klucza odpowiedzi do 25 lutego 2020 r.
6.3. Etap szkolny odbędzie się dnia 03 marca 2020 r. o godz. 10.00.
6.4. Przekazanie protokołu i sprawdzonych testów etapu szkolnego do sekretariatu
PCEiPPP w Wołowie do 10 marca 2020 r.
6.5. Etap powiatowy odbędzie się dnia 01 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00.

