REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU
na najciekawsza prezentację multimedialną pt:
„ZOBACZ MATEMATYKĘ WOKÓŁ SIEBIE”
1. Organizatorami konkursu są nauczycielki matematyki Zespołu Szkół Nr 40 im. Stefana
Starzyńskiego w Warszawie.
2. Konkurs jest kierowany do klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum Mechanicznego Nr 5 w
Warszawie.
3. Cele konkursu:
 Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką.
 Popularyzowanie matematyki wśród uczniów.
 Promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu.
 Wdrażanie do wykorzystania technologii komputerowej w nauczaniu matematyki.
 Mobilizacja młodzieży do twórczego myślenia i kreatywnego spędzania czasu wolnego.
 Możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności.
4. Przebieg konkursu:
 Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej ukazującej wszechobecność
matematyki (matematyka w przyrodzie, w domu, w sklepie, w samochodzie, itd. )
 Prezentacja powinna być wykonana w programie Power Point i zapisana w formacie ppt lub
pptx oraz ma zawierać od 10 do 15 slajdów .
 Do konkursu przystępują osoby indywidualnie.
 Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.
 Prace należy przesłać na adres: koperska.agnieszka@zs40.pl
 Termin nadsyłania prac: 04 czerwca 2015r.
 Prezentacja powinna zawierać:
o stronę tytułową
o imię i nazwisko autora
o klasę, której jest uczniem
 Oświadczenia autora (dostępne poniżej) o zgodzie na wykorzystywanie prezentacji w celach
edukacyjnych należy złożyć u nauczycielek matematyki lub przesłać pocztą na adres szkoły:
Zespół Szkół Nr 40, ul. Objazdowa 3, 03-771 Warszawa , z dopiskiem „Multimedialny
Konkurs Matematyczny”.
5. Kryteria oceniania:
 Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji tekstów
(w tym zgodność z tematem).
 Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
 Wykorzystanie własnych materiałów w prezentacji.
 Wykorzystanie narzędzi programu Power Point.
 Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału
6. Nagrody:
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2015 r.
 Laureaci I - III miejsca otrzymują dyplomy oraz cząstkową ocenę celującą z matematyki.
 Zwycięzcy zaprezentują swoje prace na forum publiczności.
7. Postanowienia końcowe:
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w treści regulaminu.
 Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega zmianom.

Zapraszamy do kreatywnej j twórczości!!!

..............................................................................
miejscowość, data

imię i nazwisko autora
…………………………………………………………

OŚWIADCZENIE AUTORA
prezentacji multimedialnej pt.
…………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była
wcześniej publikowana lub nagradzana.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów
konkursu w celach wynikający z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wierszy/prac plastycznych na konkurs,
nieodpłatnie przenoszę na organizatorów prawo do wykorzystania ich w publikacjach oraz
innych mediach, o których zdecydują organizatorzy.
Oświadcza, że w pełni akceptuję warunki regulaminu konkursu.
...........................................................................................
Czytelny podpis autora (imię i nazwisko)

