Szanowni Uczniowie!
Szkoła Podstawowa Nr 23 w Gdyni ma przyjemność
zaprosić do udziału w 1 edycji szkolnego konkursu
matematycznego w języku angielskim

I SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
w języku angielskim

„I love numbers - MATH IN ENGLISH”.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów
szkół podstawowych klas:
⮚
⮚

IV - VI

„I LOVE NUMBERS MATHS in ENGLISH

VII - VIII

Szczegółowe informacje podajemy w regulaminie .
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w konkursie.
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 23 w Gdyni

Organizatorzy:
Język angielski - Daria Korytko
Matematyka - Magdalena Kierszka
GDYNIA 2019/2020

”

REGULAMIN
I Szkolnego Konkursu Matematycznego
w języku angielskim

„I Love numbers - MATHS in ENGLISH”

1.

Organizatorem Szkolnego Konkursu Matematycznego
w języku angielskim “I love numbers - MATHS in
ENGLISH” jest Szkoła Podstawowa Nr 23 w Gdyni.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI i VII
- VIII szkół podstawowych.
3. Od uczestników konkursu wymagana jest wiedza
matematyczna z zakresu treści zawartych w podstawie
programowej dla szkoły podstawowej oraz znajomość
języka angielskiego w stopniu pozwalającym na
zrozumienie treści zadań i udzielenie krótkiej
odpowiedzi.
4. Cele konkursu:
−
−
−
−
−
−

integracja międzyprzedmiotowa,
popularyzacja matematyki,
zachęcenie do pogłębiania wiedzy,
popularyzacja sylwetek znanych matematyków,
praktyczne wykorzystanie znajomości języka
angielskiego,
samoocena własnych możliwości ucznia.

5. Decyzja o udziale w konkursie.
Zainteresowane osoby zgłaszają się do dnia 8 listopada
2019 roku do Organizatorów Konkursu tj. Kierszka
Magdalena i Korytko Daria wraz ze zgodą od
rodziców/opiekuna o wzięciu udziału w konkursie
i zamieszczenia jego imienia i nazwiska w tabelach
wyników na tablicy szkolnej Samorządu Uczniowskiego i w
mediach społeczościowych (załącznik 1)
6. Organizacja i przebieg konkursu:
− Konkurs odbędzie się 21 listopada 2019 r. o
godz. 09:45 -10:35.
− Klasyfikacja jest odrębna dla każdego poziomu
klas IV-VI i VII -VIII.
− Konkurs składa się z 10 -12 zadań. Składają się na
nie zarówno krótkie zadania podane w języku
angielskim jak i zadań otwartych z matematyki w
wersji angielskiej.

7. Informacje o konkursie będą publikowane na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni.
8. Przykładowe zadania dostępne na stronie internetowej
szkoły

9. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie danych
osobowych, uzyskanych wyników oraz zdjęć z konkursu
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 23 w
Gdyni – na liście uczestników, finalistów konkursu „I love
numbers - MATHS in ENGLISH.

Tym samym wyrażam zgodę na opublikowanie danych
osobowych, uzyskanych wyników oraz zdjęć z konkursu na
stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni – na
liście uczestników, finalistów konkursu „I love numbers MATHS in ENGLISH”

..............................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu „I love
numbers - MATHS in ENGLISH”

..............................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

10.

Załącznik 1
Wyrażam zgodę na udział .....................................................
............
(córki/syna)

do wzięcia udziału w szkolnym Konkursie „I love numbers
- MATHS in ENGLISH.

..............................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

