
 

 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO  

RODZINNEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO 

„MAKIETA MOJEJ SZKOŁY” 
 

1. Organizator  

Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja 

Rataja w Ostrowie Wielkopolskim. Konkurs realizowany jest w ramach projektu 

edukacyjnego „Moja szkoła i moja dzielnica”, który realizowany jest w ramach programu 

„mPotęga”. 

 

2. Cel konkursu:  

 Dostrzeganie prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie, 

 Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, 

 Umiejętność konstruowania modeli figur przestrzennych. 

 Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły; 

 Zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, rozbudzanie 

spostrzegawczości; 

 Kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w 

podejmowaniu trudnych zadań. 

 Doskonalenie umiejętności manualnych, modelarskich. 

 

3. Uczestnicy konkursu:  

Konkurs skierowany jest do uczniów i ich rodziców klas IV – VIII Szkół Podstawowych miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego.  

4. Temat pracy: 

Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej makiety szkoły oraz najbliższego 

otoczenia do której uczeń uczęszcza. Figury przestrzenne wykorzystane w pracy powinny być 

wykonane samodzielnie przez autorów pracy.  Makieta powinna być wykonana na sztywnym 

podłożu np. płycie styropianowej lub sztywnym kartonie, elementy makiety muszą być 



trwale połączone z podstawą tak, aby makieta nie uległa uszkodzeniu w czasie ewentualnego 

przewożenia. Wielkość makiety dowolna. 

5. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 

 

 bogactwo formy brył samodzielnie wykonanych, 

 zgodność z tematem konkursu, 

 zgodność z wymogami technicznymi konkursu, 

 oryginalność i pomysłowość, 

 estetykę wykonania. 

Werdykt jury jest ostateczny. 

 

6. Prace prosimy opatrzyć metryczką z danymi uczestników (imię i nazwisko ucznia, wiek, 

klasa, osoby współtworzące pracę, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela 

matematyki, który jest opiekunem ucznia). Metryczka winna być umieszczona na spodniej 

części podstawy. Do pracy proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

dołączoną do regulaminu. 

 

7. Prace należy dostarczyć do 7 grudnia 2018r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 6  

im. Macieja Rataja, ul. Staroprzygodzka 112 w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

8. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatorów. 

 

9. Wystawa prac konkursowych zostanie zaprezentowana w Szkole Podstawowej nr 6  

im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się przed  

zimową przerwą świąteczną w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

11. Autorzy prac zgłoszonych, nagrodzonych i wyróżnionych wyrażają zgodę na bezpłatne 

opublikowanie ich podstawowych danych osobowych oraz publikację zdjęć prac  

w ramach:  

 działań promocyjnych konkursu, 

 publikacji prasowych związanych z konkursem i realizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim projektem „Moja 

szkoła i moja dzielnica”, 

 wystaw pokonkursowych. 

 

12. Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 

im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim, w zakładce Konkursy oraz w zakładce 

Projekty i Programy: mPotęga. 

 


