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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ, GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ
O TYTUŁ „MISTRZA SUDOKU- MISTRZA LOGICZNEGO MYŚLENIA"

I. Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława
Staszica w Koninie i Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Szymanowskiego 5, 62-510
Konin.

II: Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.
Ćwiczenie spostrzegawczości i rozwijane wyobraźni.
Rozwijanie logicznego i twórczego myślenia.
Dostarczenie uczniom satysfakcji i radości z sukcesu w czasie dobrej zabawy.

III: Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów konińskich szkół podstawowych (klasy IV-VII),
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (klasy I i II).
2. Szkołę może reprezentować max. 3 uczniów (eliminacje wewnątrzszkolne szkoła
organizuje we własnym zakresie).
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie uczestnictwa szkoły.
4. Każda szkoła może zgłosić 3 uczestników, najpóźniej do dnia 15 stycznia 2018 r., wysyłając
zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres sekretariat@modn.konin.pl lub
faxem (63) 243 33 52.
5. /Należy podać : imię, nazwisko uczestników, imię, nazwisko opiekuna, nazwę szkoły,
e-mail kontaktowy/.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu, a także
wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
oraz możliwością wykorzystania wizerunku każdego uczestnika konkursu w celach
związanych z jego organizacją i promocją.

IV. Przebieg turnieju:
1. Konkurs składa się z dwóch części.
2. W pierwszej części uczniowie rozwiązują dwa diagramy sudoku (dwa stopnie trudności)
w czasie 30 minut w każdej kategorii wiekowej.
3. Po pierwszej części będzie 15 minutowa przerwa.
4. W drugiej części uczniowie będą rozwiązywać zagadki matematyczne- logicznego myślenia
w czasie 30 minut w każdej kategorii wiekowej.
5. Po napisaniu testu prace będą sprawdzane przez komisję konkursową, a wyniki będą
podane w ciągu tygodnia na stronie internetowej MODN.
6. Każdy uczeń rozwiązuje test indywidualnie.
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V. Miejsce i termin konkursu
1. Konkurs odbędzie się w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych
im. Stanisława Staszica w Koninie ul. Wyszyńskiego 2, dnia 01.02.2018 r. o godz. 13.00.
2. Wyniki konkursu będą ogłoszone w ciągu tygodnia na stronie internetowej MODN
w Koninie i przesłane do szkół drogą elektroniczną.
3. Nagrody zostaną wręczone podczas Konińskiego Forum Oświatowego w kategoriach mistrz
szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Ewa Chalasz
doradca metodyczny

Agnieszka Trzusło
doradca metodyczny
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ZGŁOSZENIE
udziału w
POWIATOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM DLA UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ, GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ
O TYTUŁ „MISTRZA SUDOKU - MISTRZA LOGICZNEGO MYŚLENIA"

Nazwa i adres szkoły, telefon
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Liczba zgłoszonych uczniów:
..................
Imiona i nazwiska uczniów:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Imiona i nazwiska opiekunów/ adres e-mail:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
data zgłoszenia: .................................

Miejski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

ul. Szymanowskiego, 62-510 Konin
tel. (63) 211 27 56, tel./fax (63) 243 33 52
www.modn.konin.pl, e-mail: sekretariat@modn.konin.pl

____________________________________________________________________________________

podpis dyrektora
…………………………………

