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Regulamin Śląskiego Konkursu Matematycznego
§ 1.
Śląski Konkurs Matematyczny (w skrócie ŚKM) jest konkursem matematycznym powołanym
i organizowanym przez Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
(w skrócie OG PTM).
§ 2.
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas pierwszych i drugich szkół
ponadpodstawowych województwa śląskiego, a w wyjątkowych wypadkach (np.
rekomendacja nauczyciela), uczniowie szkół podstawowych.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez prawnego opiekuna uczestnika zgody
na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia oceny prac
konkursowych, kwalifikacji do zawodów kolejnego stopnia oraz przygotowania zestawień
statystycznych, a także - w przypadku kwalifikacji do zawodów kolejnego stopnia - zgody na
umieszczenie: imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły oraz miejscowości na publikowanej na stronie
internetowej ŚKM liście osób zakwalifikowanych do zawodów kolejnego stopnia. W przypadku
braku wyżej wymienionych zgód, prace ucznia nie będą oceniane i w konsekwencji uczeń ten nie
będzie podlegał kwalifikacji do zawodów kolejnych stopni.
§ 3.
Celem ŚKM jest rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań matematycznych, kształtowanie
umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, upowszechnianie wiedzy matematycznej,
umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności i wychowywanie młodzieży w duchu
szacunku dla nauki.
§ 4.
1. Prace organizacyjne konieczne do przeprowadzenia ŚKM prowadzi Komitet Śląskiego
Konkursu Matematycznego (w skrócie KŚKM) powoływany przez Zarząd Oddziału
Górnośląskiego PTM na okres trzech lat; określa on skład Komitetu oraz jego
przewodniczącego i ewentualnie jego zastępcę. Kadencja KŚKM rozpoczyna się we wrześniu
pierwszego roku kadencji Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTM.
2. W skład KŚKM mogą wchodzić nauczyciele matematyki, nauczyciele akademiccy oraz
członkowie PTM.
3. Jednym z członków KŚKM zawsze jest Prezes Oddziału Górnośląskiego PTM.
§ 5.
ŚKM organizowany jest corocznie i ma formę zawodów trzystopniowych:
- zawody szkolne
- zawody rejonowe
- zawody wojewódzkie
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§ 6.
1. Zawody szkolne odbywają się w poszczególnych szkołach i mają na celu zakwalifikowanie
do zawodów rejonowych co najwyżej trzech uczniów z danej szkoły; sposób przeprowadzenia
zawodów szkolnych i kwalifikowania uczniów do zawodów rejonowych określa dyrektor
szkoły w porozumieniu z nauczycielami matematyki. Dane uczniów wyłonionej reprezentacji
dyrektorzy szkół lub nauczyciele matematyki przekazują w formie elektronicznej do KŚKM
w terminie oznaczonym przez Komitet.
2.W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lub nauczyciele matematyki mogą
wnioskować do KŚKM o dopuszczenie do zawodów rejonowych większej liczby uczniów.
§ 7.
1. Zawody rejonowe odbywają się w szkołach wskazanych przez KŚKM. Każda z tych szkół
będzie organizować zawody rejonowe dla innego rejonu, których terytorialny zasięg pokrywa
się z zasięgiem działania podanych niżej delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach
i oddziałów nadzoru pedagogicznego:
- rejon Bielsko-Biała — Delegatura w Bielsku-Białej
- rejon Bytom — Delegatura w Bytomiu
- rejon Częstochowa — Delegatura w Częstochowie
- rejon Gliwice — Delegatura w Gliwicach
- rejon Katowice — I i II Oddział Nadzoru Pedagogicznego
- rejon Rybnik — Delegatura w Rybniku
- rejon Sosnowiec — Delegatura w Sosnowcu
W uzasadnionych przypadkach zasięg terytorialny rejonów może ulec zmianie
2. Zawody rejonowe polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przez każdego
uczestnika w określonym czasie; zawody te przeprowadza się w tym samym dniu i o tej samej
porze we wszystkich rejonach.
3. Podczas zawodów uczeń może korzystać z przyborów do pisania, kreślenia. W szczególności,
korzystanie z książek, notatek, kalkulatorów, telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 i innych
urządzeń
elektronicznych nie jest dozwolone.
4. Oceny prac uczestników zawodów rejonowych dokonuje zespół powołany przez
Przewodniczącego rejonu. Zespół ten ustala wynik każdego uczestnika tych zawodów. Na
podstawie wyników zawodów rejonowych KŚKM przeprowadza kwalifikacje do zawodów
wojewódzkich.
§ 8.
1. Zawody wojewódzkie odbywają sie w miejscu i terminie wskazanym przez KŚKM; biorą
w nich udział uczniowie zakwalifikowani przez KŚKM do udziału w zawodach wojewódzkich;
polegają one na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przez każdego uczestnika w określonym
czasie.
2. Podczas zawodów uczeń może korzystać z przyborów do pisania, kreślenia.
3. KŚKM dokonuje oceny prac uczestników zawodów wojewódzkich, ustala wynik każdego
uczestnika oraz listę laureatów ŚKM.
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§ 9.
1. Przewodniczący i ewentualnie jego zastępca czuwają nad prawidłowym przebiegiem
konkursu, zatwierdzają wyniki zawodów rejonowych i wojewódzkich.
2. Uczestnik zawodów rejonowych lub finałowych może w terminie 7 dni od ogłoszenia
wyników odwołać sie od ocen za swoje rozwiązania do przewodniczącego KŚKM, który
w takim wypadku poleca zweryfikować te oceny niezależnie dwóm członkom KŚKM,
a następnie na podstawie ich opinii podejmuje ostateczna decyzje o ocenie.
§ 10.
Wykaz uczestników zawodów rejonowych i wojewódzkich ŚKM oraz wyniki uzyskane przez
nich w tych zawodach są jawne i mogą być opublikowane m.in. na stronie internetowej
konkursu www.skm.katowice.pl.
§ 11.
Wszelkie informacje związane z konkursem KŚKM będzie w stosownym czasie ogłaszał
w Internecie, a w szczególności:
- terminarz,
- wyniki zawodów rejonowych w tym imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych do zawodów
finałowych,
- wyniki zawodów wojewódzkich w tym imiona i nazwiska laureatów i wyróżnionych.
§ 12.
ŚKM organizowany jest przy wsparciu materialnym zainteresowanych osób i instytucji (osób
prywatnych, szkół, przedsiębiorstw itp.).
§ 13.
Uczestnictwo w ŚKM oznacza akceptacje niniejszego regulaminu oraz klauzuli informacyjnej
(RODO), która jest załącznikiem do niniejszego regulaminu, a w szczególności zgodę na
publikacje danych osobowych związanych z uzyskanym przez uczestnika wynikiem.

