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REGULAMIN  
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNEGO M@TIK 
DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

REGIONU RADOMSKIEGO 
 

ZASADY OGÓNE 

Administrowanie danymi osobowymi: 

 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu jest administratorem danych osobowych 

uczestników konkursów przedmiotowych i ich opiekunów. Dane te przetwarzane są w zakresie 

niezbędnym do udziału w konkursie. 

 - Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie  

i publikowanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. 

§ 1.  

Cele konkursu M@TIK 

1. Konkurs jest organizowany z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne 

zainteresowanie matematyką i informatyką, prezentujących rozległą wiedzę. 

 2. Cele konkursu: 

 Upowszechnianie wiedzy matematycznej i informatycznej wśród uczniów klas szóstych.  

 Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematyczno-informatycznych 

uczniów.  

 Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia; stymulowanie pracowitości i wytrwałości.  

 Doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia. 

 Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów.  

 Integracja środowiska uczniowskiego.  

 Tworzenie okazji przeżywania atmosfery konkursowej i życzliwej rywalizacji. 

 Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu. 

 Współpraca nauczycieli matematyki i informatyki szkół podstawowych regionu radomskiego. 

§ 2.  

Ustalenia ogólne 

1. Uczestnikami Konkursu reprezentującymi daną szkołę są dwuosobowe zespoły uczniów  

z klas szóstych, którzy wykazują zainteresowanie matematyką i informatyką – każda szkoła 

zgłasza parę reprezentującą szkołę wyłonioną w drodze eliminacji szkolnych, 

przeprowadzonych, za pomocą otrzymanych od organizatorów drogą elektroniczną, 

zestawów zadań. 
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2. Na etap finałowy konkursu uczniowie przychodzą z nauczycielem matematyki lub informatyki. 

3. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie dostarczają do Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 34 w Radomiu osobiście, faksem 48-3669503 lub pocztą na adres 26 – 600 Radom,  

ul. Miła 18, z dopiskiem „M@TIK6” wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik 1  

do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Informatycznego „MATIK6”),  

4. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 3 marca; 

5. Etap finałowy Konkursu rozpocznie się 18 marca 2020r. o godzinie 900 i będzie trwał 60 minut. 

6. Uczniowie będą pracowali pojedynczo i w parze rozwiązując zadania  

z matematyki i informatyki oraz test matematyczno – informatyczny. 

7. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba otrzymanych przez zespół punktów. 

8. W przypadku tej samej ilości punktów uczniowie rozwiązują dodatkowy test matematyczno – 

informatyczny w parach.    

9. Każdy uczestnik finału otrzymuje dyplom, a zwycięskie zespoły otrzymują nagrody rzeczowe. 

10. Po zakończeniu konkursu uczestnicy i ich opiekunowie biorą udział w zajęciach warsztatowych 

w ramach trwającego w PSP nr 34 w Radomiu Tygodnia Nauk Ścisłych. 

11.  Po zajęciach warsztatowych nastąpi uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród  

i dyplomów. 

§ 3.  

Organizacja konkursu  

1. Konkurs organizowany jest w formie dwustopniowych zawodów:  

a) I etap: eliminacje szkolne - czas trwania 15 minut; 

b) II etap: finał konkursu - czas trwania 30 minut + 20 minut; 

2. Pierwszy etap konkursu polega na wyłonieniu pary uczniów, która będzie reprezentować 

szkołę (matematyk + informatyk).  Podczas eliminacji grupa matematyków rozwiązuje test 

rachunkowy z matematyki, a w tym samym czasie grupa informatyków rozwiązuje zadanie 

informatyczne na komputerze. 

3. Eliminacje konkursowe finału składają się z dwóch części: 

a) część I – jeden uczeń z pary rozwiązuje zadania z matematyki, drugi, w tym samym czasie 

– zadanie informatyczne na komputerze 

b) część II – uczniowie pracując parami rozwiązują test matematyczno – informatyczny  

w aplikacji Quizizz 

4. Etap szkolny przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe.  

5. Etap finałowy przeprowadza Międzyszkolna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą 

nauczyciele matematyki i informatyki ze szkoły organizującej konkurs oraz 5 nauczycieli, 

przedstawicieli szkół biorących udział w konkursie.  
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§ 4.  

Zasady uczestnictwa w konkursach  

1. Do konkursów, o których mowa § 2. pkt.1. przystępują uczniowie klas VI szkół podstawowych 

regionu radomskiego.  

2. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów na udział w konkursie organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 34 

w Radomiu oraz akceptację zapisów regulaminu konkursu. 

3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu. 

4. Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiada Dyrektor szkoły, który w tym celu 

powołuje Szkolną Komisję Konkursową dla konkursu. 

5. I etap jest przeprowadzany na podstawie zestawu zadań otrzymanego od organizatora.  

W drodze eliminacji klasowych szkoła wybiera jednego ucznia z zakresu matematyki  

i jednego z zakresu informatyki – reprezentantów szkoły. 

6. Po zakończeniu eliminacji szkolnych należy dostarczyć do Publicznej Szkoły Podstawowej  

nr 34 w Radomiu osobiście lub pocztą na adres 26 – 600 Radom, ul. Miła 18,  

z dopiskiem „M@TIK6”: 

 wypełniony formularz (Załącznik 2 do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu 

Matematyczno – Informatycznego „MATIK6”),  

 wypełnione oświadczenia uczniów biorących udział w konkursie (Załącznik 3  

do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno – Informatycznego 

„MATIK6”),  

7. Wymienione dokumenty należy dostarczyć do 12 marca; 
 

§ 5.  

Przebieg etapu finałowego 

1. Szkoły zgłaszając uczniów wskazują, który uczeń będzie zajmował się matematyką,  

a który informatyką. 

2. W pierwszej części konkursu uczniowie pracują pojedynczo: 

 jeden uczeń rozwiązuje zadania matematyczne. Uczestnicy otrzymują do wykonania 

zestaw rachunków. Na karcie konkursowej wpisują końcowe wyniki w najprostszej 

postaci. Obliczenia mogą wykonywać na innych kartkach, które nie podlegają ocenie.  

W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i opuszczać Sali.  

Za każdy prawidłowy wynik przysługuje 1 punkt; 

 drugi uczeń z zespołu rozwiązuje w tym czasie zadanie informatyczne. Uczestnicy  

w pracowni informatycznej pracują na komputerach rozwiązując zadanie w programie 

Pivot Animator. Mogą wykorzystywać program Paint. Zapisują plik w odpowiednim 
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formacie. Praca oceniana będzie pod kątem pomysłowości, estetyki wykonania, płynności 

animacji oraz fabuły. 

3. Część pierwsza konkursu trwa 30 minut. 

4. Po rozwiązaniu zadań części pierwszej uczniowie w zgłoszonych parach (matematyk  

+ informatyk) rywalizują rozwiązując test matematyczno – informatyczny przygotowany  

w aplikacji Quizizz. Praca par będzie oceniana na podstawie rankingu, który powstanie  

w aplikacji. 

5. Część druga trwa około 20 minut. 

§ 6.  

Postanowienia końcowe 

1. Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa.  

2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: 

psp34@psp34.radom.pl lub telefonicznie: 483669503. 

                                     Organizatorzy: 
                                                               – nauczyciele matematyki w PSP nr 34: 

                                                  Marzena Węgiełek 
                                                 Katarzyna Kornaś 

                                              Monika Gębska 
                                                                        – nauczyciel informatyki w PSP nr 34: 

                                            Anna Zaręba 
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Załącznik 1 do Regulaminu 

Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Informatycznego „MATIK6” 

 

 

                                                                                    ………………., …………….… 
                                                                              Miejscowość                data 

 

 

 

ZGŁOSZENIE  

UDZIAŁU SZKOŁY 

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE 

MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNYM „MATIK6” 

 

 

 

 

1. Nazwa szkoły: ………………………………………………………………….. 

 

2. Adres szkoły: …………………………………………………………………… 

 

3. Adres poczty elektronicznej szkoły: …………………………………………… 

 

4. Tel./fax szkoły: ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 
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Załącznik 2 do Regulaminu 

Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Informatycznego „MATIK6” 

 

                                                                                    ………………., …………….… 
                                                                               Miejscowość                data 

 

 

ZGŁOSZENIE REPREZENTACJI SZKOŁY  

DO ETAPU FINAŁOWEGO 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNEGO „MATIK6” 

 

 

1. Nazwa szkoły: ………………………………………………………………..… 

 

2. Adres szkoły: …………………………………………………………………… 

 

3. Imiona i nazwiska reprezentantów szkoły w etapie finałowym konkursu: 

 

 Matematyka: …………………………………………………………...… 

 

 Informatyka: …………………………………………………………...… 

 

4. Tel./fax szkoły: ………………………………………………………………… 

 

5. Imię i nazwisko nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna:  

 

………………………………………… – nauczyciel matematyki/informatyki* 

 

 

 

 

…………………………………… 

Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik 3 do Regulaminu 

Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Informatycznego „MATIK6” 

 
ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 

............................................ 
Imię i nazwisko dziecka  

....................... 
Klasa  

................................................................................ 
Nazwa i adres szkoły 

 

 OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna  

w konkursie matematyczno – informatycznym M@TIK organizowanym przez 

Publiczną Szkołę Podstawową nr 34 w Radomiu. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu 

powyższego konkursu. 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie 

internetowej danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego 

syna w konkursie.  

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania 

przez PSP 34 w Radomiu danych osobowych mojego dziecka (oraz moich) w związku 

z jego udziałem w konkursie –zgodnie z art. 13 RODO. 

 

……………………………………… 

       (miejscowość, data)  

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

                                                   (czytelnie imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

Podstawa prawna: 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
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INFORMACJA 

 

(adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w międzyszkolnym konkursie 

matematyczno – informatycznym M@TIK w roku szkolnym 2018/2019). 

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO): 

1. Administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka (oraz Pani/Pana):  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 

26-600 Radom 

ul. Miła 18 

tel./fax 48-366-95-03 

e-mail: psp34@psp34.radom..pl 

adres strony internetowej  www.psp34.radom.pl  

2. Inspektor ochrony danych:  

iod@psp34.radom.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  

a) udział w konkursie międzyszkolnym Pani/Pana dziecka; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r.  

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  

i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz  

z 2017 r. poz. 1580) w związku ze zleceniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana:  

a) nie będą przekazywane do innych podmiotów; 

b) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

5. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), 

ograniczenia przetwarzania (art. 18);  

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka  

w konkursie.  

7. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. 
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