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Konkurs matematyczny 
 

„Wiosenne origami” 
 

 
  

 
Celem Konkursu jest: 

- rozwijanie twórczej aktywności, wyobraźni 

 i wrażliwości estetycznej dzieci, 

- rozwijanie zainteresowań, poznanie innej ciekawej i atrakcyjnej 

techniki plastycznej, 

- doskonalenie zdolności manualnych dzieci, 

- dzielenie się doświadczeniem, konfrontacja osiągnięć rówieśniczych 

dzieci uzdolnionych plastycznie, 

- zaprezentowanie siebie i swojej pracy szerszej publiczności. 

 

 



 

1. Organizatorem Konkursu jest 

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów

oraz III klas gimnazjum. 

 

3. Praca powinna odpowiada

 

4. Konkurs  ma jeden etap:

- każdy może dostarczyć jedn

- forma pracy – indywidualna,

- format pracy dowolny ( płaskie nie przekraczaj

przestrzenne  nie przekraczaj

- termin dostarczania prac up

terminie nie będą brane pod uwag

 

5. Prace powinny być wykonane 

 

6. Każda praca powinna być

zawierać dane uczestnika: imi

 

7. Przystąpienie do Kon

przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji 

Konkursu, w tym publikowania

w kronice szkolnej. 

 

8. Komisja Konkursowa powołana przez 

wyłonienia laureatów konkursu w dniu 1

Regulamin Konkursu: 

onkursu jest Szkoła Podstawowa w Jaraczewie

czony jest dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

3. Praca powinna odpowiadać na hasło  matematyczne:  „ Wiosenne 

ma jeden etap: 

ć jedną pracę, 

indywidualna, 

( płaskie nie przekraczające formatu A-3, 

przestrzenne  nie przekraczające wymiarów 30 � 30 � 30		��	)

termin dostarczania prac upływa 15 marca 2019 roku. Prace dostarczone po 

ą brane pod uwagę. 

ć wykonane techniką orgiami. 

da praca powinna być opatrzona kartą informacyjną . Powinna ona 

 dane uczestnika: imię, nazwisko, klasę.  

pienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji 

Konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej szkoły

8. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu dokona 

nia laureatów konkursu w dniu 18 marca 2019 roku. 

Szkoła Podstawowa w Jaraczewie. 

szkoły podstawowej 

Wiosenne  origami ”.  

3,  

), 

roku. Prace dostarczone po 

ą . Powinna ona 

eniem zgody na 

danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji 

wyników na stronie internetowej szkoły i         

Organizatora konkursu dokona 



 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na gazetce szkolnej w Szkole 

Podstawowej w Jaraczewie.  

 

10. Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla najlepszych uczestników 

Konkursu. 

 

11. Pytania w sprawach organizacyjnych można kierować do nauczycieli 

matematyki p. S. Dyderskiej oraz p. M. Grześkowiak - Ratajczyk. 

 

 

                                                   Organizatorzy:   

                                                                       / S. Dyderska, M. Grześkowiak - Ratajczyk / 

 

 

 

 

 


