Szkoła Podstawowa nr 58
im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy
ul. Gdańska 53/a; 85-005 Bydgoszcz
tel./fax (52) 349-32-74

NIP:967-053-74-68

e-mail: sp58byd@wp.pl

www.sp58.bydgoszcz.eu

Bydgoszcz, 13.11. 2017r.

Dyrektorzy
i Nauczyciele Matematyki
Szkół Podstawowych
w Bydgoszczy

MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY „AS 5 KLAS”

Szkoła Podstawowa nr 58 zaprasza ponownie wszystkie szkoły podstawowe
w Bydgoszczy do udziału w konkursie matematycznym dla klas piątych pod nazwą
„As 5 klas. Konkurs Matematyczny z wykorzystaniem Internetu
jako narzędzia szybkiej komunikacji.”
Głównym celem konkursu jest rozwijanie pasji i uzdolnień matematycznych wśród uczniów
klas piątych szkół podstawowych, promowanie aktywności i twórczych osiągnięć dzieci
z miasta Bydgoszczy oraz integrowanie środowisk uczniowskich i nauczycielskich.
Zawody odbędą się w trzech etapach :
 pierwszy

5.12.17r. (wtorek) godz. 14.00 w szkole ucznia (etap „On Line”)

 drugi

28.02.18r. (środa) godz. 16.00 w SP 58 w Bydgoszczy

 trzeci

25.04.18r. (środa) godz. 16.00 w SP 58 w Bydgoszczy

Organizatorzy:
mgr Barbara Kowalczyk
mgr Karolina Rachuba
mgr Janusz Bielewicz

Dyrektor szkoły:

REGULAMIN KONKURSU „As 5 klas”
1. Konkurs organizowany jest na szczeblu szkolnym i miejskim. Współorganizatorem zawodów jest Rada Osiedla
„Śródmieście”.
2. Pierwszy etap „On – Line” organizuje macierzysta placówka dnia 5 grudnia 2017r. o godz. 14.00 dla
wszystkich zainteresowanych matematyką uczniów klas piątych celem wyłonienia najlepszych osób do półfinału.
Opiekun szkolnego konkursu jest zobowiązany do zebrania od rodziców zgody na przetwarzanie danych
osobowych i upubliczniania wizerunku uczniów.
a) Konkurs przeprowadzany jest w pracowni komputerowej szkoły z dostępem do Internetu i oprogramowaniem
Office 2000, 2003 lub 2007.
b) W dniu konkursu uczeń otwiera stronę internetową szkoły www.sp58.bydgoszcz.eu i pobiera plik „Konkurs
Matematyczny.xls” dostępny od godz. 14.00.
c) Na rozwiązanie testu uczeń ma 60 minut. Pracę z testem musi zakończyć do godz. 15.15.
d) Uczeń zapisuje Imię i Nazwisko, nazwę i e-mail szkoły, nazwisko nauczyciela przygotowującego
do konkursu, informację o uzyskaniu zgody rodziców lub jej braku na przetwarzanie danych osobowych oraz
ilość uczniów biorących udział w konkursie z danej szkoły.
e) Szczegółowe informacje o sposobie pobierania, zapisywania i przesyłania prac są dostępne na stronie
internetowej SP 58 w zakładce „As 5 klas”.
3. Do dnia 22 grudnia 2017r. na stronie internetowej szkoły ukaże się imienna lista uczniów zakwalifikowanych
do etapu drugiego. Informacje o wynikach konkursu zostaną również przesłane drogą mailową do szkół biorących
udział w zawodach.
4. Etap drugi i trzeci konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 58 w Bydgoszczy:
Drugi etap - półfinał - 28 lutego 2018r. o godz. 16.00
Trzeci etap - finał – 25 kwietnia 2018r. o godz. 16.00
a) Czas trwania każdego etapu zawodów 60 minut.
b) Uczniowie będą rozwiązywać 5 zadań.
c) Do finału zakwalifikuje się połowa uczestników drugiego etapu.
5. W styczniu 2018r. na stronie internetowej szkoły ukaże się zestaw zadań dla uczniów rozwijających
nieschematyczne myślenie matematyczne.
6. Tytuł „As 5 klas” otrzyma uczeń, który uzyska najwyższą sumę punktów ze wszystkich etapów konkursu.
7. W skład komisji konkursowej wchodzą organizatorzy konkursu, którzy ocenią prace uczniów bezpośrednio
po zakończeniu etapu i sporządzą protokół. Następnie w ciągu dwóch tygodni przekażą e-mailem
wyniki poszczególnego etapu do szkół macierzystych i opublikują je na stronie internetowej szkoły wraz
ze zdjęciami z przebiegu konkursu.
8. Ogłoszenie wyników końcowych oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom i finalistom konkursu
matematycznego odbędzie się dnia 23 maja 2018r.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w czasie trwania konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

Organizatorzy konkursu

