
REGULAMIN 

XXIII OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW MATEMATYCZNYCH 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ 

PRZEMYŚL 2013 

§ 1 

Zagadnienia ogólne 

1. Zawody są skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla niesłyszących. 

2. W zawodach mogą wziąć udział uczniowie: 

a. liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, liceum 

uzupełniającego, technikum uzupełniającego  – kategoria A, 

b. zasadniczej szkoły zawodowej     – kategoria B,       

po dwóch reprezentantów w każdej kategorii. 

3. Koszty wyżywienia i przejazdu pokrywają uczestnicy Zawodów. 

4. Uczestnicy przywożą ze sobą potrzebne przybory szkolne i kalkulator. 

5. Uczestników Zawodów obowiązuje strój galowy. 

6. Materiały informacyjne, zakres materiału dla poszczególnych kategorii i regulamin 

Zawodów zostaną udostępnione na stronie internetowej SOS-W Nr 2 w Przemyślu 

www.sosw2przemysl.com . 

§ 2  

Organizatorzy zawodów 

1. Zawody organizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. 

dra Janusza Korczaka w Przemyślu i Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących        

w Przemyślu. 

§ 3 

Cele zawodów 

1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów. 

2. Wyszukiwanie talentów matematycznych. 

3. Wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie. 

http://www.sosw2przemysl.com/


4. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów. 

5. Stworzenie uczniom możliwości szlachetnej rywalizacji, a nauczycielom warunków 

twórczej pracy z młodzieżą. 

§ 4 

Przebieg zawodów  

1. Na pisanie prac przeznacza się 3 godziny. 

2. Uczestnicy Zawodów mogą korzystać z kalkulatorów prostych i przyborów. 

3. Uczestnicy Zawodów nie mogą porozumiewać się między sobą ani używać 

telefonów komórkowych. 

4. Opuszczenie sali przez uczniów w trakcie Zawodów jest dopuszczalne tylko         

w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

§ 5 

Komisje Zawodów, ich zadania i tryb powoływania  

1. Komisja Zawodów dzieli się na Komisję Główną Zawodów i Komisje Sprawdzające. 

2. Komisję Główną Zawodów oraz Komisje Sprawdzające powołuje organizator na 

podstawie deklaracji opiekunów reprezentacji. Wskazane jest, by opiekunami 

reprezentacji byli nauczyciele matematyki. 

3. Do zadań Komisji Głównej Zawodów należy: 

- koordynacja działań związanych z organizacją Zawodów, 

- nadzór nad losowaniem zadań, 

- ocena zgodności wylosowanych zadań z wymaganiami konkursowymi, 

- korekta treści zadań i ich punktacji w przypadku niezgodności z wymaganiami  

  konkursowymi, 

- zatwierdzenie zestawów zadań dla poszczególnych kategorii, 

- kodowanie prac, 

- nadzorowanie przebiegu Zawodów, 



- rozpatrzenie odwołań nauczycieli, 

- rozkodowanie prac, 

- ustalenie klasyfikacji indywidualnej i zespołowej dla poszczególnych kategorii, 

- sporządzenie protokołu z Zawodów, 

- ogłoszenie wyników Zawodów. 

4. Do zadań Komisji Sprawdzających należy: 

- ustalenie szczegółowych kryteriów punktowania zadań, 

- sprawdzenie zakodowanych prac, 

- sporządzenie protokołu, 

- przekazanie wyników Komisji Głównej Zawodów. 

§ 6 

Zgłoszenia do konkursu 

1. Zgłoszenia udziału w Zawodach prosimy przesyłać do 5 lutego 2013 r. na adres:  

 osrodek@sosw2przemysl.com (SOS-W Nr 2 w Przemyślu)  

i bikmorycz@poczta.fm (Krzysztof Morycz – nauczyciel matematyki). 

§ 7 

Zakres wiedzy i umiejętności dla poszczególnych kategorii   

1. Zakres wiedzy i umiejętności dla poszczególnych kategorii zostanie umieszczony na 

stronie internetowej SOS-W Nr 2 w Przemyślu www.sosw2przemysl.com . 

2. Ośrodki biorące udział w Zawodach przygotowują propozycje zestawu zadań wraz     

z rozwiązaniem i punktacją dla kategorii, w której zgłaszają uczestników. 

3. Każde zadanie należy przygotować na osobnej kartce formatu A4, a na odwrocie 

powinno być rozwiązanie z punktacją oraz informacją, z jakiego Ośrodka pochodzi. 

4. Propozycje zadań, także w wersji elektronicznej, należy złożyć Komisji Głównej 

Zawodów w dniu przyjazdu na Zawody w zaklejonych i podpisanych kopertach. 
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§ 8 

Tryb odwoławczy  

1. Odwołania od decyzji Komisji Sprawdzającej rozpatruje Komisja Główna Zawodów. 

2. Decyzja Komisji Głównej Zawodów jest ostateczna. 

 § 9 

Nagrody 

1. Laureaci Zawodów Matematycznych otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez 

organizatorów i sponsorów. 

 

 

 

UWAGI DO REGULAMINU można nadsyłać wraz ze zgłoszeniem uczestników. 

 


