
 
 

 
 

Z Pitagorasem przez kontynenty 2019/2020 
 

Konkurs matematyczno- geograficzny dla uczniów szkół podstawowych 
organizowany przez  

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 
 
 
1. Główne założenia konkursu: 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej. Dopuszcza się udział uczniów klas 
młodszych i jest to indywidualna decyzja nauczyciela zgłaszającego szkołę do konkursu. Zakres tematyczny 
konkursu obejmuje treści z matematyki i geografii ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej z 2017 roku. 
 poszerzanie wiadomości i umiejętności w zakresie matematyki i geografii, popularyzowanie tych 

dziedzin wiedzy; 
 kształcenie dociekliwości i wytrwałości w poszukiwaniu rozwiązań problemów; 
 kształcenie kompetencji kluczowych, w tym umiejętności pracy w zespole oraz wykorzystania 

technologii informacyjnych 
 współpraca nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie z nauczycielami nauczającymi w szkołach powiatu wejherowskiego; 
 promocja szkoły ze szczególnym uwzględnieniem profilu matematycznego 

 
 
2. Organizator: 
 
 Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie, 

reprezentowany przez Dyrektora Szkoły mgr Annę Wilk 
 Koordynatorem konkursu jest mgr Celina Tańska (e-mail: tancel@op.pl) 
 Współorganizatorami konkursu są nauczyciele matematyki i geografii Powiatowego Zespołu Szkół  nr 

4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie  
 
 
3. Przebieg konkursu: 
 
 Koordynator przesyła do szkół droga mailową oraz umieszcza na stronie internetowej PZS4 regulamin 

konkursu do 31 marca 2020 r.  
 Nauczyciele matematyki lub geografii zgłaszają swoją szkołę do konkursu do 17 kwietnia 2020 r. 

mailem na adres sekretariat@zspg4.wejher.pl przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia 
 Koordynator projektu wysyła nauczycielom, którzy zgłoszą swoją szkołę do konkursu Z Pitagorasem 

przez kontynenty zestaw zadań do przeprowadzenia eliminacji szkolnych za pomocą poczty 
elektronicznej na adresy wskazane w zgłoszeniu do 22 kwietnia 2020 r. (zestaw zadań jest 
wiadomością tajną do momentu rozpoczęcia I etapu konkursu) 



 
 

 Nauczyciele po skopiowaniu odpowiedniej ilości testów przeprowadzają I etap konkursu                           
27 kwietnia 2020 r. i sprawdzają go zgodnie z przesłanym kluczem odpowiedzi. Wszystkie wyniki testu 
należy wysłać na adres sekretariat@zspg4.wejher.pl  do 8 maja 2020 r. 

 Na podstawie nadesłanych wyników nauczyciele każdej szkoły mają prawo zakwalifikować 
maksymalnie 3 uczniów z najlepszymi wynikami do drugiego etapu konkursu (decyzja o 
zakwalifikowaniu mniejszej ilości reprezentantów jest indywidualnym postanowieniem nauczycieli z 
danej szkoły). W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących któregoś z 
reprezentantów istnieje możliwość zastąpienia go kolejnym uczniem z listy rankingowej pod 
warunkiem zgłoszenia tego faktu organizatorom konkursu z jednodniowym wyprzedzeniem. 

 Etap II odbywa się w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie 21 maja 2020 r. 
Trzyosobowe zespoły uczniów z poszczególnych szkół będą rozwiązywać zadania konkursowe. 
Spośród uczestników zostanie wyłonionych pięć zespołów z najwyższą punktacją, które zakwalifikują 
się do III etapu konkursu. 

 III etap konkursu, który również odbędzie się 21 maja 2020 r. niezwłocznie po przeprowadzeniu 
eliminacji będzie miał charakter pytań otwartych. Zespół, który w tym etapie otrzyma największą 
liczbę punktów zdobywa I miejsce. Miejsce II i III zostaje przyznane zespołom, które zdobędą 
odpowiednio drugą i trzecią lokatę. 

 Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie  są zobowiązani do podpisania klauzuli informacyjnej oraz 
zgody na przetwarzanie wizerunku (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) 
 

4. Nagrody: 
 
 wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują zaświadczenia o udziale w konkursie Z Pitagorasem przez 

kontynenty wysyłane pocztą elektroniczną na adres nauczycieli, którzy zgłoszą swoją szkołę do 
konkursu i przeprowadzą w wyznaczonym terminie nadesłany przez koordynatora test; 

 uczestnicy II i III etapu konkursu otrzymują upominki; 
 zespoły, które zajęły I, II i III miejsce w konkursie, otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 
 
Kalendarium konkursu: 
 
31 marca 2020 r.  koordynator konkursu wysyła regulamin konkursu do gimnazjów i szkół 

podstawowych 
17 kwietnia 2020 r. ostateczny termin zgłaszania szkół do konkursu 
22 kwietnia 2020 r. koordynator przesyła nauczycielom na wskazany przez nich adres e-mail zestaw 

zadań do I etapu konkursu 
27 kwietnia 2020 r.  I etap konkursu rozgrywany w szkołach macierzystych (uczestnicy rozwiązują 

test indywidualnie) 
8 maja 2020 r. termin nadsyłania wyników konkursu wraz z informacją o zespole uczniów 

zakwalifikowanych do II etapu 
21 maja 2020 r. II etap konkursu- praca zespołowa 
 III etap konkursu- praca zespołowa 
 
Zapraszamy do udziału w konkursie.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 
 

Klauzula informacyjna 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                      
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera z siedzibą                                              
w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pzs4.wejher.pl   Należy pamiętać, iż powyższe dane służą 
wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. 

3. Pani/Pana/Pani córki/Pana syna dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu;  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  Art. 6 ust.1 lit A RODO, czyli zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych;  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 
6. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym związanym z organizacją konkursu; 
7. Dane przechowywane będą do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród; 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                         
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10. Pani/Pana/Pani córki/Pana syna dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich /mojej córki / mojego syna danych osobowych w celach organizacji                                                               
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż 
administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera z siedzibą w 
Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły. Posiadam wiedzę, że podanie 
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 
 

......................................                                                                         ........................................................ 
                (data)                                                                                         (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
         (podpis nauczyciela) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego / mojej córki/ mojego 
syna wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach w postaci fotografii przez 
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, na potrzeby 
konkursu. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
3. Dla potrzeb konkursu mój / mojej córki / mojego syna wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może 
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem powstających na potrzeby konkursu oraz w celach 
informacyjnych.  

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie                                                
w Internecie (w tym na stronie Powiatowego Zespółu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera                                                       
w Wejherowie oraz portalu społecznościowym Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych                      
i informacyjnych. Mój / Mojej córki / Mojego syna wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla 
mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 
......................................                                                                         ........................................................ 
                (data)                                                                                         (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
         (podpis nauczyciela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    ……………………………………………………………………….                    
pieczęć Szkoły    
                                                                     

ZGŁOSZENIE NA KONKURS  MATEMATYCZNO- GEOGRAFICZNY 
„Z PITAGORASEM PRZEZ KONTYNENTY” 

 
Nazwa szkoły  

 
 

Adres szkoły  
 
 

Numer telefonu szkoły:  

Adres e-mail opiekuna konkursu 
(nauczyciela zgłaszającego szkołę)  

 

Skład drużyny reprezentującej 1. 

2. 

3. 

Zespół kibiców 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Opiekun grupy  
 

 
 
 

……………………………………………………………………… 
                                                                                                                              (data i podpis Dyrektora Szkoły) 

 

Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@zspg4.wejher.pl do dnia 17.04.2020 


