REGULAMIN
XVII MOKOTOWSKIEGO KONKURSU
MATEMATYCZNEGO „LICZYDEŁKO 2020”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
w Warszawie przy ulicy Pułku Baszta 3.
2. Celem konkursu jest:
 rozwijanie zainteresowań matematycznych,
 wzbogacanie wiedzy matematycznej,
 stworzenie uczniom uzdolnionym matematycznie możliwości zaprezentowania swoich
umiejętności,
 przygotowanie uczniów do uczestnictwa w różnych konkursach organizowanych na
terenie dzielnicy.
3. Zakres programowy konkursu obejmuje:
 liczenie w obrębie 1000 w zakresie czterech podstawowych działań,
 rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności wykorzystania poznanych praw,
 znaki rzymskie,
 figury geometryczne.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich mokotowskich szkół podstawowych.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – szkolny oraz II etap – dzielnicowy.
6. Zgłoszenie szkoły do konkursu polega na przesłaniu pocztą elektroniczną wypełnionej
karty zgłoszenia szkoły (załącznik nr 1 do regulaminu) na adres organizatora konkursu:
sp_nr_119@wp.pl do 05 listopada 2019 r.
7. Etap szkolny konkursu polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów na terenie
swojej szkoły 12 zadań konkursowych w ciągu 60 minut.
8. Zadania na szkolny, I etap konkursu zostaną przesłane do szkół pocztą elektroniczną dnia
15 listopada 2019 r. i mają charakter dokumentu poufnego. Nauczyciel odpowiadający za
etap szkolny powiela zadania dla swoich uczniów.
9. W trakcie konkursu uczniowie korzystają z podstawowych przyborów szkolnych, nie mogą
korzystać z żadnych innych pomocy ani kalkulatorów.
10. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu na terenie swojej szkoły jest
zobowiązany do sprawdzenia zadań zgodnie z kluczem, który otrzyma od organizatora
oraz do przesłania pocztą elektroniczną do 29 listopada 2019 r. wypełnionej karty
zgłoszenia uczniów (załącznik nr 2 do regulaminu) na adres organizatora konkursu:
sp_nr_119@wp.pl.
11. Do następnego – II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali minimum 32 punkty,
przy czym maksymalna liczba uczniów z danej szkoły wynosi 7 osób.
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12. II etap konkursu (dzielnicowy) odbędzie się dnia 06 lutego 2020 r. o godzinie 14:00
w Szkole Podstawowej nr 119 przy ulicy Pułku Baszta 3 w Warszawie. Uczniowie
przynoszą ze sobą legitymacje oraz przybory szkolne.
13. Wyniki II etapu konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora –
www.sp119.edu.pl do dnia 05 marca 2020 r.
14. Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów odbędzie się w dniu 07 maja 2020 r.
o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej nr 119 przy ulicy Pułku Baszta 3 w Warszawie.
15. Wszelkich informacji o konkursie udziela szkolny koordynator – mgr Dorota Żbikowska.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie
i życzymy powodzenia.

Koordynatorzy z ramienia szkoły

Dyrektor Szkoły

mgr Marzena Wojtowicz

/‐/ mgr Katarzyna Przewodowska

mgr Renata Szczepańska
mgr Halina Kępczyńska
mgr Krystian Dąbrowski

Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów

-2-

Warszawa, dn. …………………………………..

Czytelna pieczątka szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr……………..……… w Warszawie
zgłasza udział
w XVII Mokotowskim Konkursie Matematycznym
„Liczydełko 2020”.

Nauczyciel odpowiedzialny za organizację konkursu na terenie szkoły:
……………………………………………………………………………………………
/ imię i nazwisko/

……………………………………………………
Dyrektor szkoły

Zgłoszenie szkoły do konkursu polega na przesłaniu pocztą elektroniczną
wypełnionej karty zgłoszenia szkoły na adres organizatora konkursu:
sp_nr_119@wp.pl do dnia 05 listopada 2019 r.
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Warszawa, dn. …………………………

Pieczątka szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW
Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu
XVII MOKOTOWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
„ LICZYDEŁKO 2020 ”
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Liczba
punktów

Imię i nazwisko wychowawcy

1
2
3
4
5
6
7


Zgodnie z regulaminem konkursu, do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy
uzyskali minimum 32 punkty, przy czym maksymalna liczba uczniów zgłoszonych
z danej szkoły wynosi 7 osób.



Wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia uczniów należy przesłać pocztą elektroniczną na
adres organizatora konkursu: sp_nr_119@wp.pl do dnia 29 listopada 2019 r.

………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela
odpowiedzialnego za organizację konkursu
na terenie szkoły.
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