
       

  

        

                                                                                            

                              REGULAMIN X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

    „POTYCZKI MATEMATYCZNO – ORTOGRAFICZNE”  

Organizatorami konkursu „Potyczki matematyczno – ortograficzne” dla 

uczniów klas trzecich szkół podstawowych są nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 

48 w Szczecinie  w składzie: Dorota Krawczyk i Agata Obst. 

Cele konkursu 

 Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

 Podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i ortograficznych.  

 Rozbudzanie zainteresowań matematycznych i ortograficznych. 

 Wykazywanie się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy 

rozwiązywaniu problemów matematycznych i ortograficznych. 

 Dostrzeganie i umiejętne stosowanie zasad ortograficznych i prawidłowości 

matematycznych. 

 Korelowanie treści matematycznych i ortograficznych. 

 Dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu. 

 Wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji. 

Organizacja konkursu 

Konkurs odbywa się na dwóch poziomach: szkolnym i międzyszkolnym. 

I etap – szkolny 

Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana 

przez Dyrektora Szkoły. Komisja ustala zasady eliminacji szkolnych                               

i przeprowadza je w terminie do 8 października 2019 r. Etap ten pozwoli na 

wyłonienie trzyosobowej drużyny składającej się z uczniów klas trzecich z danej 

szkoły podstawowej. 

II etap – międzyszkolny (finał) 

Finał odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. o godz. 9.00 (piątek)  

w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie. Czas trwania konkursu około 2 – 2,5 

godzin. 

Zgłoszenie: Szkoła, która podejmie decyzję o udziale w konkursie, zobowiązana 

jest w terminie do 15 października 2019 r. potwierdzić swój udział na 

formularzu zgłoszeniowym pod adresem 

Szkoła Podstawowa nr 48 

ul. Czorsztyńska 35 

71 – 201 Szczecin 

tel/fax 91 4873303  

e – mail dkrawczyk@sp48szczecin.edu.pl, tel. 501384844 (Dorota Krawczyk) 

mailto:dkrawczyk@sp48szczecin.edu.pl


*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych i wizerunku                           

w materiałach konkursowych i pokonkursowych. 

*Zgody rodziców (opiekunów prawnych) prosimy przysłać razem ze zgłoszeniem (skan) bądź  

dostarczyć w dniu konkursu. 

 

 

                                    

                   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU  

     „POTYCZKI MATEMATYCZNO – ORTOGRAFICZNE” 

 

 

SZKOŁA:……………………………………………………….......................................……………………....…………. 

ADRES:……………………………………………………………………………………............................................…… 

TEL./FAX:……………………………………..................……. 

E-MAIL:……………………………....................……………… 

 

Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadziła w dniu …...............…….………… eliminacje 

szkolne konkursu „Potyczki matematyczno – ortograficzne” i zakwalifikowała do 

udziału w etapie międzyszkolnym następujących uczniów: 

1. …………………………………………………….….…............................ 

2. …………………………………………………….….…............................ 

3.  …………………………………………………….….…............................ 

Imię, nazwisko i telefon opiekuna drużyny: 

……………………………………………………..……..…..................................................................................... 

*Prosimy o czytelne (drukowane) wpisanie imion i nazwisk 

*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych i wizerunku                           

w materiałach konkursowych i pokonkursowych. 

*Zgody rodziców (opiekunów prawnych) prosimy przysłać razem ze zgłoszeniem (skan) bądź  

dostarczyć w dniu konkursu. 

 



Przewodniczący SKK                                                                    Dyrektor szkoły 

 

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym 

przez Szkołę Podstawową nr 48 w Szczecinie międzyszkolnym konkursie 

„Potyczki matematyczno – ortograficzne” 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
 

……………………………………………....................……...................................................................                                                                                                                                                                       

(imię i nazwisko dziecka) 

            w międzyszkolnym konkursie „Potyczki matematyczno – ortograficzne”. 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora konkursu wizerunku 

mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

(imienia, nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających                 

z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                          

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.). 

 

                 data                           czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka  

            ………………………………...........………         .......................................................................................................................... ..................... 


