
REGULAMIN 

Gminnego Konkursu „Łamigłówki Mądrej Główki” 

Dla uczniów klas III Szkół Podstawowych Gminy Piaseczno 

 

I. Cele Konkursu: 

 

 Umożliwianie uczniom klas III wykazania się wszechstronnością umysłu w 

rozwiązywaniu różnorodnych zadań, łamigłówek, rebusów, krzyżówek itp. 

 Umożliwienie uczniom konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami 

rówieśników i danie im możliwości odniesienia sukcesu na szczeblu gminnym. 

 Rozwijanie u uczniów wiary we własne możliwości i umiejętności radzenie 

sobie w sytuacjach trudnych. 

 Poszukiwanie i promowanie młodych talentów – wyłonienie zwycięzcy – 

„Łamigłówek mądrej główki”. 

 Zachęcanie do czerpania radości w rozwiązywaniu różnorodnych rebusów, 

krzyżówek itp. 

 Stwarzanie warunków do pożytecznego i efektywnego wykorzystywania czasu 

wolnego 

 

II. Organizator: 

             Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie – wychowawcy klas trzecich. 

III. Termin konkursu: 

 

Pierwszy etap – klasowy: 8 marca 2016r. 

Drugi etap – międzyklasowy: 15 marca 2016r. 

Trzeci etap – gminny: 9 kwietnia 2016r. 

 

IV. Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich 

 Do trzeciego etapu szkoła typuje dwóch reprezentantów, z największa 

liczbą punktów. Szkoła, w której jest 9 i więcej oddziałów klas trzecich 

może wytypować czterech reprezentantów. 

 Zgłoszenie do trzeciego etapu konkursu, wraz ze zgodą Rodzica/Prawnego 

opiekuna na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych dziecka 

należy przesłać do Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie do 4 kwietnia 

pocztą mailową: k.bialas@sp5piaseczno.pl  lub b.dymek@sp5piaseczno.pl  

 Każdy uczestnik przynosi: długopis, ołówek, kredki i linijkę. 

 Uczestnicy konkursu samodzielnie, po cichu odczytują treść zadań i 

rozwiązują je dowolnym sposobem. 
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V. Przebieg konkursu: 

 Uczestnik konkursu rozwiązuje przygotowany przez organizatora zestaw 

zadań. 

 Czas trwania konkursu wynosi 45 minut. 

 Komisja konkursowa oceniając pace kieruje się punktacją przygotowaną 

przez organizatora. 

 Zwyciężają uczniowie, którzy uzyskają określoną liczbę punktów. 

Szczegółowa punktacja i przydział miejsc stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu i zostanie przesłana po opracowaniu pytań, nie później niż do 

19 lutego 2015r. 

 Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego konkursu. 

 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w terminie późniejszym, o 

którym uczestnicy zostaną powiadomieni  

 

VI. Zakres umiejętności. 

Rozwiązywanie zadań, rebusów, krzyżówek, szarad, wykreślanek itp. z : 

 matematyki 

 przyrody 

 ortografii 

 logicznego myślenia 

 

VII. Nagrody: 

 Laureaci I, II, III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy. 

 Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień za IV miejsce.  

 

VII. Uwagi: 

 Komisję konkursową powołuje organizator. W skład komisji wejdą 

nauczyciele obecni na konkursie. 

 Do 15 stycznia  nauczyciele klas trzecich kształcenia zintegrowanego mogą 

nadsyłać propozycje zadań konkursowych wraz z kluczem odpowiedzi i 

punktacją w formie pisemnej: szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 14, 05-

500 Piaseczno, lub elektronicznej: k.bialas@sp5piaseczno.pl lub 

b.dymek@sp5piaseczno.pl . 

 Prace konkursowe uczniów zostają u organizatorów. 

 

Załączniki: 

 

Załącznik 1 

Karta zgłoszenia uczestników Międzyszkolnego Konkursu „Łamigłówki mądrej główki” 

Załącznik 2 

Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych 

dziecka. 
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Regulamin, załączniki nr 1 i 2 dostępne na stronie internetowej szkoły: www.sp5piaseczno.pl 

Załącznik 1 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa 

 

W gminnym Konkursie „Łamigłówki mądrej główki” 

Dla klas III szkól podstawowych 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia /uczniów:……………………………………… 

                                                        ………………………………………. 

                                                        ………………………………………... 

                                                        ………………………………………... 

2. Nazwa i adres szkoły:  szkoły: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

3. Telefon: …………………………………. 

4. Imię i nazwisko opiekuna (opiekunów): ………………………………… 

                                                                 ………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………… ……………………..                                     …………………………………………………… 
                miejscowość, data                                                                                       pieczęć szkoły 
 
  



Załącznik  2 

 

 

 

 

 

Zgoda Rodzica/Prawnego Opiekuna 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych mojego 

dziecka………………………………………………………, biorącego udział  

w Gminnym Konkursie  dla klas III „Łamigłówki mądrej główki” 

 
 

 

 

 

………………………………………………………… 
                                                                      data i podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna 


