Regulamin Międzyszkolnego Konkursu
Matematyczno – Przyrodniczego
„Mądra głowa – sprawne ręce”
§ 1 Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera,
ul. Grochowa 23, 30 – 731 Kraków zwany dalej „Organizatorem”, we współpracy z Radą
Dzielnicy XIII
§ 2 Uczestnicy
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V Szkół Podstawowych Dzielnicy XIII
w Krakowie.
§ 3 Cele konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematyczno – przyrodniczych uczniów.
Doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy matematyczno – przyrodniczej.
Rozwijanie sprawności manualnej i koncentracji uwagi.
Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
Kształtowanie zamiłowania do sztuki origami jako atrakcyjnej formy spędzania
wolnego czasu.
§ 4 Przedmiot konkursu

Konkurs składa się z trzech zadań.
1. Zadanie 1 „Podwodny świat” – praca wykonana metodą origami.
2. Zadanie 2 Quiz matematyczny.
3. Zadanie 3. „Jeden z dziesięciu” – konkurs przyrodniczy.

1

§ 5 Zasady udziału w konkursie
1.
2.
3.
4.

Udział w konkursie „Mądra głowa - sprawne ręce” jest bezpłatny i dobrowolny.
Z jednej szkoły w konkursie biorą udział dwie drużyny (zespoły) trzyosobowe.
Wszystkie zadanie konkursowe będzie oceniane przez Jury w skali od 0 – 10 pkt.
Opis zadań.
Zadanie 1 „Podwodny świat”
• W ciągu 60 minut drużyna wykonuje pracę pt. „Podwodny świat” techniką origami
płaskiego lub przestrzennego, na niebieskim bristolu ( format A1).
• Organizator zapewnia materiały niezbędne do wykonania pracy – kolorowe,
kwadratowe kartki w różnych rozmiarach (do 15 cm x 15 cm), kolorowe koła
(do średnicy 15 cm), kolorową bibułę, kolorowy blok techniczny, pisaki, klej,
nożyczki, wykałaczki, przyklejane oczka, farby, kredki itp.
• Oceniając prace Jury bierze pod uwagę: zgodność pracy z tematem zadania,
kompozycję i estetykę pracy, jej oryginalność, ilość elementów wykonanych
techniką origami oraz trudność złożeń.
Zadanie 2 Quiz matematyczny
• Uczniowie będą rozwiązywać quiz matematyczny na platformie Quizizz.
• Test jest jednokrotnego wyboru.
• Zadania wymagają znajomości treści zawartych w podstawie programowej
przedmiotu matematyka obejmujący klasy IV-VI.
Zadanie 3 Konkurs przyrodniczy „1 z 10”
• Konkurs składa się z trzech rund:
Runda I – każda drużyna odpowiada na 2 pytania. Zespół, który udzieli odpowiedzi
przynajmniej na jedno pytanie, przechodzi do rundy II.
Runda II – na pytania odpowiada drużyna wskazana przez współrywalizujący
zespół. Warunkiem wskazania pytanych jest uprzednie udzielenie poprawnej
odpowiedzi na pytanie.
Runda III - rywalizują trzy najlepsze drużyny z rundy II.
• Pytania obejmują treści dotyczące Polski i Świata poruszane na lekcjach przyrody
w szkole podstawowej. Obowiązuje podstawowa znajomość mapy.

5. Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
6. W przypadku remisu decyzja należeć będzie do Jury w składzie powołanym przez
Organizatora.
7. Jury przyzna najlepszym drużynom nagrody i wyróżnienia.
8. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
9. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
§ 6 Terminarz
1. Udział w konkursie należy potwierdzić do 20 XI 2019 r. u nauczyciela informatyki:
Halina Seweryn; halinaseweryn@poczta.onet.pl.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26 XI 2019 r. w siedzibie Organizatora.
3. Wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia ok. godz. 12.00 w budynku szkoły
przy ul. Grochowej 23
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§ 7 Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. - załącznik nr 1 (wzór zgody)
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez uczestników konkursu.
3. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
§8
We wszystkich sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decyduje Organizator i ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego
„Mądra głowa – sprawne ręce”
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI BIORĄCYCH
UDZIAŁ W KONKURSIE „Mądra głowa – sprawne ręce”
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016r. Poz. 922) wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka
....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
…..................................................................................................................................................
(nazwa szkoły)
do celów związanych z jego udziałem w Konkursie „Mądra głowa – sprawne ręce”,
organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Krakowie. Oświadczam, że zapoznałem się
z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
…............................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej oraz profilu Fb
organizatora konkursu wyników uzyskanych przez moje dziecko oraz opublikowanie
w materiałach pokonkursowych jego fotograficznego wizerunku.
…...........................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Klauzula informacyjna –art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest:
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2, ul. Grochowa 23 31-960 Kraków, numer telefonu: 126532744, adres email: zs2-krakow@oswiata.org.pl
2. Dane są gromadzone i przetwarzane na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa
oświatowego. Podanie ich jest wymogiem ustawowym do realizacji zdań statutowych szkoły.
3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa oraz na podstawie udzielonych upoważnień i zawartych umów.
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w
dowolnym momencie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zdań statutowych szkoły, a po
tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz
zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można zwrócić się do
Administratora Danych Osobowych –Dyrektora Zespołu Szkół nr 2w Krakowie lub do Inspektora
Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 2 P. Agnieszki Sowy, e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl.
8. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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