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„GŁÓWKA PRACUJE” 
IV WOJEWÓDZKI KONKURS DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM  I  KLAS VI - VIII                          

 
 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie 

Gdańskim oraz nauczyciele matematyki mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału  

w IV Wojewódzkim Konkursie „GŁÓWKA PRACUJE”. 

Pragniemy rozbudzać wśród uczniów zainteresowania matematyczne, 

zachęcać do prezentowania i wykorzystywania własnych wiadomości i umiejętności, 

zapewnić uczestnikom dobrą zabawę podczas stawiania czoła liczbowym 

łamigłówkom i krzyżówkom.  

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

I  UWAGI  OGÓLNE 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotem; 

2. Konkurs przebiega w jednym etapie organizowanym w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Chojnickiej 70. 

 

II  CELE  KONKURSU 

1. Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych u dzieci; 

2. Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki. 

3. Motywowanie dzieci do uczenia się matematyki. 

4. Rozwijanie logicznego myślenia oraz wytrwałości w rozwiązywaniu zadań 

matematycznych; 

5. Doskonalenie umiejętności współpracy; 

6. Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z sukcesu; 

7. Integracja środowiska uczniowskiego; 

8. Współpraca nauczycieli. 

 

 



III.  ORGANIZACJA I  PRZEBIEG KONKURSU 

1. Szkoły  otrzymują pismo skierowane do dyrektorów szkół zawierające 
zaproszenie, regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia. 
 
2.Każdą szkołę reprezentują maksymalnie  2  dwuosobowe  drużyny. 

3.Konkurs odbędzie się dnia  9 maja 2019 roku o godz. 10.00 (odprawa 9.30) 

4. Zakwalifikowani uczniowie zgłaszają się do konkursu pod opieką nauczyciela.  

6. Termin zgłoszenia udziału mija 07 maja 2019 roku. Udział  należy zgłosić 

przesyłając kartę zgłoszenia na adres: SOSW, ul. Chojnicka 70, 83-200 Starogard 

Gdański z dopiskiem na kopercie (konkurs matematyczny) albo faxem na nr 

(58)5622269, albo telefonicznie pod nr 723555335 lub nr 513736344. 

7.Uczniowie zgłaszający się do konkursu muszą mieć przy sobie przybory 

matematyczne, przybory do pisania oraz telefon komórkowy (1 na drużynę). 

8. Na pisanie prac przeznaczone jest 120 minut. 

 

Wśród zadań konkursowych znajdować się będą zadania wykorzystujące 

logiczne myślenie, spostrzegawczość oraz umiejętność liczenia. Chcemy stworzyć 

możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami, dostarczyć uczniom dobrej 

zabawy.  

Po rozwiązaniu zadań uczniowie mają około godziny przerwy, którą 

zagospodarowuje organizator. W tym czasie utworzona z nauczycieli opiekunów 

Komisja Konkursowa sprawdza prace uczniów. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone 

uczestnikom konkursu po przerwie.  

Po zakończeniu konkursu zapraszamy wszystkich na pizzę i słodki 
poczęstunek.  
    

Wszystkie ewentualne sugestie i uwagi co do przebiegu konkursu powinny być 
zgłaszane w trakcie jego trwania. Nie przewidujemy możliwości zgłaszania 
zastrzeżeń, mogących wpłynąć na wyniki konkursu, po jego zakończeniu. 

 
 

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:  
Katarzyna Odebralska, Monika Szymczak 
 
 

 
 

 


