
Regulamin XIII Krapkowickiego Konkursu Matematycznego im. dr Tadeusza Knysza  

dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej  

 §1.Organizatorem XII Krapkowickiego Konkursu Matematycznego im. dr Tadeusza Knysza dla 

uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej jest Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach. 

§2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów VII,VIII klas szkół podstawowych.  

§3. Konkurs ma miejsce 03.06.2022 r. w godz. 9:00 - 14:00 w siedzibie Zespołu Szkół im. Jana 

Kilińskiego w Krapkowicach (od godz. 8.00 – rejestracja uczestników) 

§4. Warunkiem przystąpienia uczniów do konkursu jest zgłoszenie udziału  oraz przesłanie 

prawidłowo uzupełnionej KARTY ZGŁOSZENIA SZKOŁY zał.1  I UCZESTNIKA INYWIDUALNEGO zał.2 

do dnia 27.05.2022 r. na adres g.ledwoch@powiatkrapkowicki.pl  

§5. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych; 

2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej; 

3. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich 

wiadomości i możliwości; 

4. Wyłowienia  talentów,  szczególnie  uzdolnionych  i  zainteresowanych matematyką uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjum; 

5. Przygotowanie  uczniów  do  wykorzystania  wiedzy  matematycznej  przy rozwiązywaniu 

problemów; 

6. Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji 

§6. Organizacja konkursu: 

1. Skład komisji konkursowej : Przewodniczący – Anna Wójcik , członek – Bogusława Gramala, 

sekretarz – Gabriela Ledwoch 

2.  Zawody organizowane są w kategoriach indywidualnych i drużynowych. 

Szkoła  wystawia 2 drużyny:  jedną drużynę 2 osobową z klasy VII oraz  jedną drużynę  

2 osobową z  klasy VIII 

Członkowie drużyn biorą udział w konkursie indywidualnym i drużynowym.  

§7. Przebieg zawodów: 

1. Zawody rozpoczną się konkursem indywidualnym.  

2. Każdy uczeń rozwiązuje zadania czasie 60 min.  

3. Po części indywidualnej następuje 15 min przerwa.  

4. Opiekunowie uczestników konkursu (nauczyciele matematyki) wchodzą w skład komisji 

sprawdzającej zadania . 

§8. Sposób punktowania zadań:  

1. Kategoria indywidualna:  zadania zamknięte związane z programem nauczania - 10pkt.  

zadania  „z pomysłem” wymagające kreatywnego i logicznego myślenia) – 5 pkt.  

Zadania (problemowe) – 5 pkt. W części indywidualnej można zdobyć maksymalnie 20 pkt.  

2. Kategoria drużynowa:  zadanie zamknięte – 10 pkt , zadania związane z programem 

nauczania – 5 pkt. , zadanie „z pomysłem” – 5 pkt. W części drużynowej można zdobyć 

maksymalnie 20 pkt.  
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3. Komisja podsumuje sprawdzone prace, rozstrzyga wątpliwości i ustala kolejność miejsc w 

poszczególnych kategoriach.  

4. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów następuje w tym samym dniu na 

zakończenie konkursu.  

§9. Dane osobowe: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest: 

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego ul. Księdza Duszy 7 47-303 Krapkowice  

2. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu jego 

danych osobowych, podanych w związku z przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z Ustawą z 

dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)  dla potrzeb 

przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz w związku z wykonywaniem postanowień 

Regulaminu.  

3. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszego konkursu. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych ucznia (imię 

i nazwisko, rok urodzenia, nazwa szkoły oraz wizerunek uczestnika) w celach upowszechniania 

wyników konkursu. 

5. Podanie danych osobowych wymienionych  zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć 

udział w konkursie. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia 

danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. 

7. Przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych odbywać się będzie przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres konieczny 

dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa. 

8. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości 

imienia i nazwiska oraz wykorzystanie swojego wizerunku w związku z zamieszczeniem listy 

laureatów Konkursu na internetowej stronie internetowej lo.krapkowice.pl oraz profilach FB i 

innych mediach, w tym internetowych. 

§10 . Postanowienia końcowe 

1. Przewodniczący XII KKM przygotowuje sprawozdania oraz dyplomy i zaświadczenia dla 

nauczycieli.  

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje przewodniczący komisji.  

3. Regulamin został zatwierdzony w 21 marca 2019 podczas posiedzenia Komisji ds. matematyki 

Zespołu Szkół  im. J. Kilińskiego w Krapkowicach.  

 

 

  

 

 

 



 Załącznik nr 1 

 

Zgłoszenie szkoły na: 

XIII Krapkowicki Konkurs Matematyczny im. dr Tadeusza Knysza 

dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej  

 

1. Nazwa i adres szkoły ………………………………………………......................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

2. Imię i nazwisko uczniów: 

 

Klasa VII ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Klasa VIII………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Imię i nazwisko nauczyciela /opiekuna  …………………..................................................................... 

 

4. Kontakt tel/mail …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

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

       pieczęć szkoły                                                                                                                                                 podpis dyrektora szkoły 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Zgłoszenie do XIII Krapkowickiego Konkursu Matematycznego im. dr Tadeusza Knysza  

dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej  

 

1. Imię (imiona) ucznia ........................................................................................................................ 

 

2. Nazwisko ucznia  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Rok urodzenia    …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Nazwa szkoły podstawowej 

 

 

      ............................................................................................................................................................. 

 

5. Adres szkoły ................................................................................................................................... 

 

        Powiat...................................  Gmina ............................................................................................... 

 

6. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2021/2022   ................................................... 

 

 

 

 

.......................................                                                                                            ....................................... 

     Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                                         Podpis i pieczęć dyrektora szkoły                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

Na  podstawie  art.  13 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady(UE)  2016/679  z dnia  27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych  nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych. Kontakt: adres mail: zs.inspektordanych@powiatkrapkowicki.pl, tel. 
774663202, 

2. Celem przetwarzania   jest przeprowadzenie konkursu oraz rozwijanie  uzdolnień  i  zainteresowań  uczniów,  
rozwijanie  zdolności  stosowania  zdobytej  wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny 
pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli i szkół wspierających 
uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, 
Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej   z   dnia   29   stycznia   2002   roku w   sprawie organizacji   
oraz   sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

3. Dane  osobowe  uczestnika  konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych.   

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku 
uczestników do upowszechniania wyników konkursu, min. na: stronie lo.krapkowice.pl, portalach 
społecznościowych np. Facebooku, w mediach, np. Tygodnik Krapkowicki. 

5. Dane  osobowe  będą  przetwarzane zgodnie  z  ramowym  regulaminem  konkursu. Decyzje  dotyczące 
przetwarzania  danych  osobowych  nie  są  podejmowane  w sposób  zautomatyzowany, w  tym  nie  
podlegają  profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż 
ten, w którym dane osobowe są zbierane.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do 
konkursu.  

7. Osoba, której  dane  dotyczą  ma  prawo do  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  sprostowania,  
ograniczenia  przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu. 
 

Klauzula zgody wymagana w procesie rekrutacji: 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
konkursowych.  Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Jana 
Kilińskiego w Krapkowicach. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 
jakich zostały zebrane na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2017r. poz.59 
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