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Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Matematycznego „Plusik” 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają z niniejszego 

regulaminu. 

2. Konkurs „Plusik” 

ma zasięg powiatowy. Zawody są organizowane w dwóch etapach: 

• etap I - zawody szkolne 

• etap II -  zawody powiatowe 

II. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia umiejętności z matematyki 

2. Podnoszenie wiedzy merytorycznej i rozwijanie uzdolnień uczniów  

3. Promowanie uczniów posiadających zdolności matematyczne. 

III. Organizatorzy: 

1. Konkurs matematyczny „Plusik” 

organizuje sekcja nauczycieli matematyków przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. 

2. Skład komisji konkursowej: 

Przewodniczący – doradca metodyczny przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie 

Członkowie – powołani przez przewodniczącego komisji nauczyciele matematyki z terenu 

powiatu wołowskiego 

IV .Uczestnicy konkursu: 

1.W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej. 

2.W zawodach szkolnych uczestniczą uczniowie, którzy zadeklarują chęć przystąpienia. 

V. Organizacja zawodów: 

1. Zawody szkolne organizuje we własnym zakresie szkoła. 

2. Zawody szkolne przeprowadza komisja w składzie: dyrektor oraz dwóch nauczycieli,  

w tym co najmniej jeden nauczyciel matematyki. 

3. Po sprawdzeniu zadań komisja szkolna deleguje do etapu powiatowego uczniów,  

wraz z protokołem z zawodów, maksymalnie tylu ile oddziałów w danej kategorii jest 

w szkole. 

4. Zadania konkursowe na etapie powiatowym układane są przez nauczycieli matematyki  

z terenu powiatu wołowskiego pod kierunkiem nauczyciela doradcy metodycznego. 

5. Etap powiatowy nadzoruje komisja konkursowa pod przewodnictwem doradcy 

metodycznego. 

6. Trzech najlepszych uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów uzyskają tytuł 

laureata. 

VI. Nagrody dla zwycięzców konkursów. 

1.Trzech najlepszych uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów uzyskają tytuł 

laureata. 

Terminarz XIII edycji konkursu „Plusik” 

1. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie do dnia 28.02.2018 na adres Powiatowego Centrum 

Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wpodn@wolowpce.pl 

2. Zawody szkolne odbędą się  w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 

3. Zawody powiatowe odbędą się dnia 27 marca 2018.  
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