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ROK SZKOLNY 2021/2022

§ 1 Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ‐ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.
zm).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r.
poz.1036).
§ 2 Informacje ogólne
1. Inicjatorem i organizatorem konkursu „Matematyczne Talenty” zwanym dalej Konkursem
jest Stowarzyszenie Myślenicka Akademia Talentów zwanym dalej Organizatorem z siedzibą
przy ul. Zdrojowa 14, 32‐400 Myślenice, tel. 602‐510‐653, e‐mail: matmyslenice@wp.pl
3. Konkurs jest organizowany w ramach zadania „Z nauką za pan brat”, który jest formą
wsparcia szkół z terenu powiatu myślenickiego w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień
dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im
kształtować ważne kompetencje osobiste. W szczególności celem Konkursu jest
propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkoły
podstawowej.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 3 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs kierowany jest do uczniów z klas od 2 do 7 szkół podstawowych z terenu
powiatu myślenickiego.
2. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
A. Klasy 2. i 3. szkoły podstawowej;
B. Klasy 4. i 5. szkoły podstawowej;
C. Klasy 6. i 7. szkoły podstawowej.
§ 4 Sposób przeprowadzenia Konkursu
1. Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu
finałowego.
2. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do
niniejszego Regulaminu.
Bieżąca edycja konkursu odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00. Z ważnych powodów
dopuszczalne jest przesunięcie konkursu maksymalnie o jedną godzinę zegarową.
3. Test konkursowy w każdej kategorii zawiera 20 zadań o dwóch stopniach trudności (10
zadań po 2 punkty oraz 10 zadań po 4 punkty). Do każdego zadania w każdej kategorii
dołączone są 4 odpowiedzi oznaczone literami: A, B, C, D, z których dokładnie jedna jest
poprawna.
4. Uczeń uczestniczący w Konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 15 punktów;
maksymalnie może więc uzyskać 75 punktów.
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5. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź
błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25%
przewidzianych za dane zadanie (zatem w przypadku zadania za 2 pkt. otrzymuje ‐0,5 pkt., a
w zadaniach za 4 pkt. uzyskuje ‐1 pkt.).
6. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym
otrzymaniu od upoważnionej osoby, rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez
nauczyciela wszystkich wypełnionych testów nie udostępnia ich innym osobom.
7. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków
łączności. Elementem Konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart
odpowiedzi.
8. Na rozwiązanie całego testu przeznaczone jest 60 minut.
9. Żaden uczestnik Konkursu nie powinien opuścić sali wcześniej niż po upływie 30 minut od
otrzymania testów.

§ 5 Udział szkół w konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe z siedzibą na terenie powiatu
myślenickiego.
2. Dyrektor szkoły, której uczniowie zamierzają wziąć udział w Konkursie, powołuje Szkolnego
Koordynatora Konkursu.
3. Szkolny Koordynator Konkursu jest odpowiedzialny za przebieg Konkursu w swojej szkole.
W szczególności zobowiązany jest do:
a) przekazanie informacji uczniom o organizowanym Konkursie;
b) przygotowanie listy osób, które zgłosiły chęć udziału w konkursie;
c) zebrania od uczestników konkursu podpisanych oświadczeń o zgodzie na udział w
Konkursie i przetwarzanie ich danych osobowych;
d) wysłanie zgłoszenia do organizatora Konkursu wraz z podaniem liczby osób biorących
udział w Konkursie w każdej kategorii wiekowej;
e) przygotowanie materiałów do przeprowadzenia konkursu (wydrukowanie kart
testowych);
f) poinformowania uczestników konkursu o jego zasadach;
g) przeprowadzenia Konkursu w swojej szkole zgodnie z niniejszym regulaminem;
h) przekazanie do organizatora wypełnionych testów konkursowych wraz deklaracjami
udziału w konkursie;
i) współpracy z Organizatorem konkursu.
4. Testy wraz ze szczegółową instrukcją przeprowadzenia Konkursu i wypełniania kart
testowych zostaną dostarczone do szkół w formie elektronicznej (na adres podany w
zgłoszeniu) nie później niż 13 czerwca tj. 24 godziny przed terminem konkursu.
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5. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu, które powinno nastąpić o godzinie
rozpoczęcia konkursu.
6. Wypełnione testy wraz z kartami zgłoszeń Szkolny Koordynator Konkursu przekazuje
Organizatorowi nie później niż jeden dzień po przeprowadzeniu testu. Testy można przekazać
osobiście (do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 4, Myślenice ul. Zdrojowa 16a) lub przesłać
pocztą na adres Myślenicka Akademia Talentów, 32‐400 Myślenice ul. Zdrojowa 16a. Jeżeli
przekazanie testów we wskazanym terminie jest niemożliwe niezbędne jest poinformowanie
o tym fakcie Organizatora Konkursu.
7. Zgodnie z artykułem 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku szkoła jest współadministratorem danych osobowych
przetwarzanych dla potrzeb konkursu.

§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Po zakończeniu konkursu Organizator sporządza listę rankingową zgodnie z uzyskaną przez
uczestników ilością punktów.
2. Uczestnikom, którzy uzyskali największą liczbę punktów w Konkursie przyznaje się
następujące tytuły:
a) laureat,
b) wyróżnienie.
Tytuły przyznawane są oddzielnie dla uczestników z każdej klasy tj. klasy 2, klasy 3, klasy 4,
itd.
3. Liczba laureatów i wyróżnionych uczestników Konkursu będzie uzależniona od liczby
uczestników z każdej klasy.
4. W Konkursie dla uczestników, którzy uzyskają tytuł laureata przewidziano nagrody
rzeczowe. Dodatkowo wszystkim nagrodzonym (zarówno laureatów jak i wyróżnionych)
przysługuje prawo do bezpłatnego udziału w dziesięciu dwugodzinnych warsztatach
matematycznych lub informatycznych organizowanych przez Myślenicką Akademię Talentów.
Warsztaty te prowadzone będą w ramach zadania „Z nauką za pan brat”.
W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach laureatów lub osób wyróżnionych prawo do
udziału w Warsztatach będą miały osoby, które w konkursie zajęły najwyższe lecz
nienagrodzone miejsca.

§ 7 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje
Organizator. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów konkursu
w tym do jego odwołania w szczególnych przypadkach.

ORGANIZATORZY
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HARMONOGRAM KONKURSU „MATEMATYCZNE TALENTY”
Lp.

1.

2.

3.

Zadanie
Zgłoszenie uczniów do konkursu poprzez przekazanie do szkolnego
koordynatora wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnika
(załącznik 1) oraz wypełnionych zgody (załącznik 2) oraz klauzuli
RODO (załącznik 3)
Zgłoszenie szkoły do konkursu przez Szkolnego Koordynatora
poprzez przesłanie drogą mailową (na adres matmyslenice@wp.pl)
lub MMS‐em (na telefon o numerze 602‐510‐653) skanu lub zdjęcia
wypełnionego formularza Zgłoszenia Szkoły (załącznik 4)
Przesłania testów Konkursowych do szkół przez Organizatora
Konkursu.

Termin

do 8 czerwca 2022 r.

do 10 czerwca 2022 r.

do 13 czerwca 2022 r.
14 czerwca 2022 r.
9:00 – 10:00

4.

Przeprowadzenie konkursu.

5.

Przekazanie wypełnionych testów wraz z kartami zgłoszeń osobiście
(do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 4, Myślenice ul. Zdrojowa
16a) lub za pośrednictwem poczty na adres Myślenicka Akademia
Talentów, 32‐400 Myślenice ul. Zdrojowa 16a.

do 15 czerwca 2022 r.

6.

Ogłoszenie wstępnych wyników na stronie internetowej
matmyslenice.pl i przesłanie wyników do szkolnych Koordynatorów

do 4 lipca 2022 r.

7.

Zgłaszanie zastrzeżeń do wyników

do 11 lipca 2022 r.

8.

Rozpatrywanie zastrzeżeń

do 21 lipca 2022 r.

9.

Ogłoszenie końcowych wyników

do 31 lipca 2022 r.

10.

Ustalenie listy osób wyrażających chęć udziału w jesiennych
warsztatach naukowych

do 26 sierpnia 2022 r.

11.

Inauguracja jesiennej sesji naukowej i rozdanie nagród w Konkursie

Nie później niż w
ostatnim tygodniu
września
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZNIA DO KONKURSU
„MATEMATYCZNE TALENTY”

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ________
SZKOŁA

________

KLASA
DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA PRAWNEGO (TELEFON I/LUB E‐MAIL)*

PODPIS RODZICA / OPIEKUNA

____________________________

PODPIS UCZNIA

_________________________________

*Dane kontaktowe opiekuna są niezbędne tylko w przypadku jeśli uczeń jest zainteresowany
udziałem w bezpłatnych jesiennych warsztatach matematycznych lub programistycznych
odbywających się od września do października w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo.
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Załącznik nr 2

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE „MATEMATYCZNE TALENTY”

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka
………………………………………………………………......... (imię i nazwisko dziecka) w konkursie na zasadach
określonych w regulaminie konkursu.
……………………………………
(data i czytelny podpis rodzica )

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych
zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

……………………………………
(data i czytelny podpis rodzica )

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie
imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły) oraz jego wyników przez organizatora konkursu,
tj. Myślenicką Akademię Talentów.

……………………………………
(data i czytelny podpis rodzica )

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku
mojego dziecka i osób zamieszczonych na fotografiach w związku z udziałem w konkursie, zgodnie
z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)

……………………………………
(data i czytelny podpis rodzica )
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Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
1000):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Myślenicka
Akademia Talentów z siedzibą w Myślenicach, ul. Zdrojowa 14, 32‐400 Myślenice. Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul.
Zdrojowa 14, 32‐400 Myślenice lub pocztą elektroniczną na adres matmyslenice@wp.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonanie zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przeprowadzenie postepowania konkursowego
(tj. konkursy, olimpiady i turnieje).
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się
odbywać.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z
przepisów prawa.
6. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15
RODO),
 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17
RODO),
 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art.
6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody
w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
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9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
załatwienia sprawy w Myślenickiej Akademii Talentów w Myślenicach.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie
z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa
w pkt 3 i 8 powyżej.
13. Wyrażenie zgodny na udział mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu danego konkursu.

…………………………….
miejscowość i data

…………………………………………
czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

9

Załącznik nr 4

Pieczątka Szkolna

KARTA ZGŁOSZENIOWA SZKOŁY DO KONKURSU
„MATEMATYCZNE TALENTY”

Nazwa szkoły_________________________________________________
Liczba uczestników zgłoszonych do konkursu w poszczególnych kategoriach:
Kategoria
Klasa
Liczba uczestników
2
A
3
4
B
5

6
C
7

….…………………………………………………
Podpis Szkolny Koordynator
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