
 

 

 

II MIĘDZYPRZEDSZKOLNA  OLIMPIADA MATEMATYCZNA 

dla dzieci 6 – letnich 

Organizowana przez Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach 

 
„MATEMATYCZNA ODZNAKA 

DLA ZDOLNEGO PRZEDSZKOLAKA 2019” 

Termin: 10.05.2019 r. 

 
REGULAMIN 

 

I.  Cele konkursu: 
 kształtowanie samodzielnego i logicznego myślenia, 

 wspieranie uzdolnień matematycznych i pomoc w rozwijaniu zainteresowań, 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi pojęciami matematycznymi, 

 kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i umiejętności pokonywania trudności, 

 doskonalenie umiejętności zdrowej rywalizacji i właściwego przyjmowania porażki. 

 

II.  Uczestnicy:  

Konkurs regionalny adresowany jest dla sześciolatków z przedszkoli 

z województwa śląskiego - zespoły dwuosobowe (jeden zespół z danej placówki) wraz 

z opiekunem. 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

 Wychowawcy grup przedszkolnych na podstawie własnej obserwacji lub eliminacji 

grupowych wybierają zespół 2 - osobowy z placówki.   

 W olimpiadzie może uczestniczyć nie więcej niż 2 dzieci (z każdego Przedszkola). 

 Karty Zgłoszenia (załączony wzór) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 2 maja 2019 r. na adres: Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk”  

ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice, tel.: 32 209 01 98  

lub drogą mailową: m.wojdak.palacyk@gmail.com. 

 Zakres materiału Olimpiady Matematycznej  jest zgodny z Nową Podstawą 

Programową Wychowania Przedszkolnego. 

 Wszystkie polecenia potrzebne do rozwiązania zadań matematycznych objaśnia 

nauczyciel przeprowadzający konkurs - organizator 

 Całość rozwiązanych zadań konkursowych sprawdza i ocenia komisja powołana przez 

organizatora konkursu, w/g ustalonych kryteriów. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia. Wyłonieni laureaci otrzymają nagrody 

i dyplomy. 

 Zgłoszenie uczestników na olimpiadę jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu  

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich opiekunów. 

IV. Termin: 10 maja 2019 roku, godz. 9:30 (przewidywany czas - do ok. 12.00) 

w Przedszkolu Niepublicznym „Pałacyk” w Katowicach. 

  

Biorący udział w konkursie i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji Olimpiady, zgodnie z załączonym 

oświadczeniem. 

 Organizator:  mgr Magdalena Wojdak – Plewka 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

II MIĘDZYPRZEDSZKOLNA  OLIMPIADA MATEMATYCZNA 

dla dzieci  6 – letnich 

 

Organizowana przez Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach 

 

 
„MATEMATYCZNA ODZNAKA 

DLA ZDOLNEGO PRZEDSZKOLAKA 2019” 

 

Termin olimpiady: 10 maja 2019 r. , godz. 9:30 
 

 

I. Imię i nazwisko uczestnika konkursu                               Wiek           
                  

1. …………………………………………………        ………………………….     

2…………………………………………………..         …………………………   

 

II. Nazwa, adres i numer telefonu placówki 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

III. Imię i nazwisko nauczyciela – wychowawcy 
 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

  PIECZĘĆ PLACÓWKI                                                             PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

 

 

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES ORGANIZATORA 

W TERMINIE DO 02.05.2019 r. 

 



 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA  

W II MIĘDZYPRZEDSZKOLNEJ OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ  

PT. „MATEMATYCZNA ODZNAKA DLA ZDOLNEGO PRZEDSZKOLAKA 2019” 

ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PAŁACYK”W KATOWICACH 

 

 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………...… 

(imię i nazwisko) w II Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Matematycznej  

pt. „MATEMATYCZNA ODZNAKA DLA ZDOLNEGO PRZEDSZKOLAKA 2019 r.” 

organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach. 

 

2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 POZ. 1000), oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia  

i nazwiska, oraz nazwy przedszkola do którego uczęszcza dziecko) w celach wynikających  

z organizacji Olimpiady. 

 

 

 

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

   Miejscowość i data                                   Podpis rodzica (prawnego opiekuna) uczestnika olimpiady 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA  

W II MIĘDZYPRZEDSZKOLNEJ OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ  

PT. „MATEMATYCZNA ODZNAKA DLA ZDOLNEGO PRZEDSZKOLAKA 2019” 

ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PAŁACYK”W KATOWICACH 

 

 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………...… 

(imię i nazwisko) w II Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Matematycznej  

pt. „MATEMATYCZNA ODZNAKA DLA ZDOLNEGO PRZEDSZKOLAKA 2019 r.” 

organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach. 

 

2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 POZ. 1000), oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia  

i nazwiska, oraz nazwy przedszkola do którego uczęszcza dziecko) w celach wynikających  

z organizacji Olimpiady. 

 

 

 

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

   Miejscowość i data                                   Podpis rodzica (prawnego opiekuna) uczestnika olimpiady 


