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REGULAMIN POWIATOWYCH KONIŃSKICH ZAWODÓW MATEMATYCZNYCH
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM „KTO NAJLEPSZY”
XV EDYCJA

I.

Organizatorzy:

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, ul. Bydgoska 2a, 62-510 Konin i Miejski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin

II.

Cele konkursu:






Popularyzowanie wiedzy i umiejętności matematycznych.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów.
Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów.
Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej.

III.

Warunki uczestnictwa:



Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu Konina.
Szkołę może reprezentować 5 uczniów (eliminacje wewnątrzszkolne szkoła organizuje
we własnym zakresie).
Zakres wiedzy i umiejętności :
- przeprowadzanie nieskomplikowanych rozumowań matematycznych,
- rozumienie tekstów matematycznych,
- umiejętność logicznego myślenia.
Zgłoszenia będą przyjmowane do końca grudnia 2017 r. pocztą elektroniczną na
adres sekretariat@modn.konin.pl lub faxem (63) 243 33 52.





IV.

Przebieg turnieju:




Konkurs przebiega w jednym etapie.
Zestaw zadań konkursowych przygotowują nauczyciele ze szkoły organizatora we
współpracy z nauczycielami innych szkół (termin nadsyłania przykładowych zadań
do końca grudnia 2017 r.).
 Komisja konkursowa: nauczyciele matematyki ze szkoły organizatora oraz
nauczyciele – opiekunowie.
 Konkurs odbędzie się:
11.01.2018 r. o godz.14:00 w Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych im. S.
Staszica, ul. Bydgoska 2a, 62-510 Konin.
 Wyniki konkursu będą ogłoszone w ciągu tygodnia na stronie internetowej MODN
w Koninie i przesłane do szkół drogą elektroniczną.
 Nagrody zostaną wręczone podczas Konińskiego Forum Oświatowego.

Ewa Chalasz

Agnieszka Trzusło

doradca metodyczny

doradca metodyczny
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ZGŁOSZENIE
udziału w
POWIATOWYCH KONIŃSKICH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW
GIMNAZJUM „KTO NAJLEPSZY” XV EDYCJA

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

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

