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Załącznik nr1 

Regulamin Konkursu Matematycznego 

„60 Dni Przed Egzaminem” 

 

1. Konkurs "60 Dni Przed Egzaminem" przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych 

szkół podstawowych z terenu powiatu lubartowskiego.  

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki 

w Lubartowie. 

3. Celem konkursu jest: 

- wspieranie uzdolnień uczniów, 

- określenie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu gimnazjalnego, 

- wdrażanie uczniów do samokształcenia, 

- pobudzanie twórczego myślenia, 

- rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, 

- wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół, 

- integrowanie środowisk edukacyjnych powiatu lubartowskiego. 

4. Konkurs odbędzie się 25 marca 2022 r. o godzinie 09:00 w Zespole Szkół Nr 2 

w Lubartowie. 

5. Szkoła deleguje na konkurs maksymalnie trzech uczniów. W przypadku większej 

ilości chętnych szkoła może wydelegować nie więcej niż 3% ósmoklasistów danej placówki. 

6. Szkoły chętne do wzięcia udziału w konkursie mogą zgłaszać się do 4 marca 2022 

roku drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: 

zs2konkursmatematyczny@gmail.com 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 

- nazwa szkoły,  

- adres szkoły,  

- imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów na konkurs, 

- imiona i nazwiska uczniów przystępujących do konkursu.  

http://www.zs2.lubartow.pl/
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7. Konkurs jest jednoetapowy. Składa się z jednej części, w której  uczniowie rozwiązują 

zadania otwarte i zamknięte. Tematyka zadań obejmuje treści podstawy programowej 

z matematyki dla trzeciego etapu kształcenia ogólnego. Czas na rozwiązanie zadań  to 

60 min.  

8. Prace ocenia komisja konkursowa w składzie: 

mgr Sylwia Kubik – przewodniczący, 

mgr Aleksandra Polska – członek, 

mgr Marta Mazurek – członek, 

mgr Iwona Kornacka – członek.  

9. Uroczyste zakończenie konkursu, na którym zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone 

dyplomy i nagrody odbędzie się w dniu przeprowadzenia konkursu. 

10. Prace konkursowe będą przechowywane do dwóch tygodni po uroczystym 

zakończeniu konkursu. 

11. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

12. Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest podanie danych osobowych 

uczestnika (imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły) oraz danych osobowych 

nauczyciela (imienia i nazwiska). 

13. Organizator informuje, iż będzie wykonywał dokumentację fotograficzną  

i multimedialną imprezy, która będzie wykorzystywana bez ograniczeń czasowych 

 i terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym konkursu. 

14. Każdy niepełnoletni uczeń powinien dostarczyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu 

zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację danych osobowych oraz wizerunku 

swojego dziecka w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych 

 do celów promocyjnych oraz reklamowych (Załącznik nr 2). 

15. Zgłoszenie do konkursu jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu.  

http://www.zs2.lubartow.pl/

