Gimnazjum nr 2 w Brodnicy.
ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica
sekretariat: tel/fax (056) 49 878 51
e-mail: sekretzs1@go2.pl

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO
DLA KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Potyczki przyrodniczo-matematyczne”
z Anną Wazówną.
ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest GIMNAZJUM nr 2 w Brodnicy.
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest:
 rozbudzanie naukowej ciekawości świata, ambicji edukacyjnych i poznawczych wśród
uczniów szkół podstawowych,
 popularyzacja wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,
 upowszechnianie wiedzy na temat Anny Wazówny szwedzkiej królewny, która swoje losy
związała z Brodnicą,
 kreowanie pozytywnych postaw i podnoszenie motywacji do nauki,
 rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów,
 kształcenie umiejętności pracy w grupie,

umożliwienie uczniom realizacji ich celów i dążeń, rozwijania pasji,
 stworzenie możliwości aktywnego udziału w interesującym wydarzeniu o charakterze
edukacyjnym
 umożliwienie sprawdzenia wiedzy i umiejętności w praktyce.
ZAKRES WYMAGAŃ



Zakres wymagań konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla szkoły
podstawowej z zakresu matematyki i przyrody.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

SZCZEGÓŁY KONKURSU
Konkurs odbywa się na jednym etapie: rejonowym
Termin: 05 kwietnia 2018 godzina 13.00
Miejsce: Gimnazjum nr 2 w Brodnicy
ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica
sala nr 3 budynku gimnazjum.

Przed konkursem:
 Szkoły Podstawowe formują własną reprezentację – trzyosobową drużynę.
 Drużyna może przygotować 5-osobową grupę wsparcia kibicującą drużynie podczas
konkursu.
 Do dnia 03 kwietnia 2018r. należy przesłać potwierdzenie uczestnictwa szkoły w konkursie
wraz z listą uczestników konkursu oraz zespołu kibicującego.(zał. 1) na adres organizatora.
Kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie internetowej szkoły:www.zs1brodnica.edu.pl.

Konkurs:
 W konkursie może uczestniczyć jeden zespół z danej szkoły.
 Drużyna powinna składać się z 3 osób – uczniów klas szóstych, Uczestnicy wykonują
kolejne zadania zespołowo, odpowiadają na pytania z zakresu matematyki i przyrody oraz
indywidualnie rozwiązują zadania testowe.
 Każda drużyna gromadzi punkty z wszystkich konkurencji konkursowych.
 Zwycięzcą zostaje grupa o największej liczbie punktów zdobytych we wszystkich zadaniach.
 W przypadku remisu, zostanie przeprowadzona dogrywka celem ustalenia ostatecznej
zwycięskiej reprezentacji.
 Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury, złożone z nauczycieli Gimnazjum nr 2 oraz
opiekunów przybyłych grup, które wyłoni zwycięzców na podstawie uzyskanych wyników,
po obiektywnym rozliczeniu punktów.
 Na 3 najlepsze drużyny czekają cenne nagrody oraz dyplomy.
 Przewidywalny czas trwania konkursu: 120 minut
 Informacje o wynikach konkursu zostaną podane do wiadomości
po zakończeniu
rywalizacji, po czym nastąpi uroczyste wręczenie nagród najlepszym zespołom.
 Drużyna może zabrać ze sobą na konkurs 5 osobową grupę koleżanek i kolegów kibicującą
im podczas konkursu.
ZGŁOSZENIA NA KONKURS
Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 03 kwietnia 2018 roku na adres: iwokemp@wp.pl
z podaniem nazwisk i imion uczestników konkursu oraz grupy kibicującej wraz z opiekunem
konkursu.
UWAGI




Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Dojazd uczestników na koszt własny.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w czasie przejazdu na konkurs i w trakcie konkursu
spoczywa na opiekunach/rodzicach lub nauczycielach uczących.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie uczniów i nauczycieli o konkursie
i zainteresowanie młodzieży udziałem w tym wydarzeniu.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielą:
p. Iwona Kempińska-Paterewicz 501 048 280 e-mail:
p. Renata Patalon
603 037 434 e-mail:

iwokemp@wp.pl
renata.p21@poczta.onet.pl

ZAŁĄCZNIK 1
KONKURSU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO DLA KLAS SZÓSTYCH 2017/2018
Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 03 kwietnia 2018 roku na adres: iwokemp@wp.pl
Organizator: Gimnazjum nr 2 w Brodnicy
ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica
tel.: (056) 49 878 51, fax.: (056) 49 878 51
e-mail: sekretzs1@go2.pl
KARTA ZGŁOSZENIA
1. Nazwa szkoły …………………………………………………………………..
2. Adres szkoły…………………………………………………………………….
3. Nazwisko odpowiedzialnego nauczyciela/nauczycieli oraz adres e-mail
…………………………….................................................................................................................. .........
.........................................................................................................................................................................

4. Opis grupy reprezentującej szkołę:
Nr

Imię

1
2
3

5. Skład grupy kibicującej drużynie:
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
3. ..................................................................................
4. ..................................................................................
5. ...................................................................................

Nazwisko

