
Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 

 

REGULAMIN WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU „MOJA ŚWIĄTECZNA 

MATEMATYKA” 

 

I. Organizatorem Wielkopolskiego Konkursu „Moja Świąteczna Matematyka” jest 

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą  w Poznaniu 

 

ODN 

ul. Górecka 1 

60-201  Poznań 

wlkpo.snm@gmail.com 

 

II. Cele konkursu 

1.Popularyzacja matematyki. 

2.Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym. 

3.Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego 

myślenia.  

 

III. Rodzaj konkursu 

1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje przedmioty: matematykę, plastykę, 

technikę, literaturę, informatykę. 

2. Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie.  

3. Konkurs przebiega jednoetapowo. 

 

IV. Zasady konkursu 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych publicznych i 

niepublicznych. 

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy  na temat 

„Moja Świąteczna Matematyka” 

3. Każdy uczestnik Konkursu przesyła  

a) 1 lub 2 zdjęcia własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) wykonanej pracy plastycznej   

b) plik (Word) -1strona A4 czcionka 12 lub prezentacja- 10 slajdów 

c) film – max 3 minuty 

d) Fotografia artystyczna- 2 ujęcia  

 



4. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy tytuł 

5. Rodzice (opiekunowie prawni uczniów) wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka  w 

Konkursie i przetwarzanie danych osobowych. 

    Brak oświadczenia uniemożliwia udział ucznia w Konkursie. 

6. Przekazane prace uczniów nie będą zwracane, stają się własnością organizatora Konkursu i 

mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych    

    Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.  

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac 

w dowolnej formie (wraz z danymi osobowymi autorów). 

8. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

V. Komisja Konkursowa i ocena prac konkursowych 

 1. Komisję Konkursową powołuje organizator Konkursu.  

 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:  

    a) przedstawiciele organizatorów: członkowie SNM, nauczyciele matematyki, 

plastyki, informatyki j. polskiego 

    b) konsultanci i doradcy metodyczni Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 

 3. Do zadań Komisji należy: 

a) kwalifikowanie nadesłanych na Konkurs prac, 

b) ocena oraz wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych. 

4. Prace konkursowe zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla 

każdego rodzaju pracy:  

 a) klasy I-III 

 b) klasy IV-VI szkoły podstawowej  

 c)  klasy VI -VIII szkoły podstawowej 

5. Prace ocenione będą pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji 

tematu i zastosowanych technik, walorów artystycznych i estetycznych. 

 

VI. Harmonogram Konkursu 

1. Termin nadsyłania prac 8 stycznia 2021r. 

2. Ogłoszenie listy laureatów: 1 luty 2021r. na stronie www.Wielkopolskiego Oddziału 

Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 

UWAGA- strona obecnie jest w budowie. Informacja o adresie www. naszego oddziału 

zostanie przekazana szkołom  poprzez wiadomość e-mail przesłaną przez ODN Poznań. 

3. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną termin i miejsce wręczenia nagród i 

dyplomów podamy  uczestnikom poprzez informację przesłaną na adres szkoły podany w 

Oświadczeniu prawnych opiekunów ucznia. 



VI. Postanowienia końcowe 

1.Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzygają organizatorzy Konkursu. Decyzje 

podjęte przez organizatorów są ostateczne. 

2.Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.  

3.Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej 

ilości przekazanych prac, a także do nieocenienia pracy w przypadku naruszania przez autora 

pracy przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób 

trzecich.  

4.Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.  

5.Informacji dotyczących konkursu udziela Grażyna Karczyńska (WOSNM) 

gkarczynska1@wp.pl 

%20gkarczynska1@wp.pl
%20gkarczynska1@wp.pl

