Zmiany regulaminu dotyczące przeprowadzenia III Międzyszkolnego
Konkursu Matematycznego dla uczniów klas 8 Miasta Poznania
i okolic pod honorowym patronatem WKO w roku szkolnym 2020/21
ze względu na zagrożenie epidemiczne

1. Termin konkursu 16 kwietnia (piątek) 2021 r. godz. 14.00 – część I.
2. Finał 16 kwietnia (piątek) 2021 r. godz. 15.15.
3. Organizator Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu.
4. Konkurs przeprowadzony będzie w formie zdalnej na platformie Microsoft 365 przy
użyciu narzędzia Teams i aplikacji Testportal.
5. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursowa Konkursu
Matematycznego.
6. Każdy uczeń na czas konkursu otrzyma unikalny indywidulany login i hasło
pierwszego logowania oraz instrukcję logowania i kod ucznia (tydzień przed
konkursem, opiekunowie otrzymają zakodowane dla każdego uczestnika loginy
i hasła

oraz

kody,

które

po

otrzymaniu

przekażą

uczestnikom

konkursu.

Po pierwszym zalogowaniu uczeń potwierdza swoją obecność wypełniając ankietę
umieszczoną na głównym kanale konkursu – oznacza to, że wszystko działa
poprawnie). Kod ucznia potrzebny będzie tylko podczas podania wyników konkursu
do publicznej wiadomości.
7. Po konkursie i ogłoszeniu wyników nie będzie już dostępu do konta.
8. Konkurs będzie składał się z dwóch części:
– testu z zadaniami zamkniętymi – etap I czas pracy: 60 min;

– zadań otwartych i wielokrotnego wyboru – finał czas pracy: 60 min.

9. Do finału kwalifikuje się uczeń, który uzyskał w części testowej minimum 90%
ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania w tej części konkursu.
10. Suma punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie, czyli uzyskaniu minimum
90% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania łącznie decyduje o tytule
laureata. Pozostali uczestnicy konkursu, którzy zakwalifikowali się do etapu
finałowego i przystąpili do niego – otrzymują tytuł finalisty.
11. W przypadku nieuzyskania w I etapie przez żadnego uczestnika wymaganych 18 pkt
lub

gdy

co najmniej

18 pkt

uzyska

niewielu

uczestników,

komisja

może

zakwalifikować do II etapu najlepszych uczestników, którzy otrzymali mniej niż
18 pkt.
12. Decyzja komisji jest ostateczna.
13. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 dni od zakończenia konkursu
na stronie internetowej szkoły www.sp19poznan.pl
14. I i II część konkursu przeprowadzona będzie przy użyciu aplikacji Testportal. System
po zakończeniu testu pokaże komunikat o zakwalifikowaniu ucznia do etapu
finałowego. Prace uczestników sprawdzane będą przez dane narzędzie.
15. Podczas trwania konkursu uczestnik pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie
zakłóca w żaden sposób przebiegu konkursu: nie porozumiewa się z innymi
uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących
zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych materiałów, pomocy naukowych,
środków

łączności,

w

tym

multimedialnych. Niedozwolone
internetowych, komunikatorów.

telefonów
jest

komórkowych

korzystanie

z

ani

żadnych

innych

urządzeń

aplikacji,

stron

16. Podczas konkursu każdy uczestnik rozwiązuje test przy włączonej kamerce w celu
kontrolowania samodzielności pracy.
17. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników,
którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego stopnia konkursu lub jeśli
uczestnik konkursu będzie miał problemy techniczne. Oznacza to jednoznacznie
rezygnację z udziału w konkursie.

18. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 8 Miasta Poznania i okolic pod
honorowym patronatem WKO uwzględniony jest podczas rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/21. Laureaci zwycięskich miejsc
otrzymują punkty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na dany rok
szkolny.

19. Każdy

uczestnik

konkursu

zobowiązany

jest

ochrony

danych

do

przesłania

drogą

mailową

(konkursymat@wp.pl) skanu:
–

oświadczenie

dotyczące

osobowych

(załącznik

nr 1

do Regulaminu),
–

wyrażenie

zgody

rodziców/opiekunów prawnych

na

publikowanie

danych

osobowych uczestnika konkursu oraz jego wyników w poszczególnych etapach
konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu).

