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Regulamin 
PRZEDSZKOLNYCH IGRZYSK MATEMATYCHNYCH 2017/2018 

 
1. Organizatorem igrzysk jest Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 
2. Partnerem jest Przedszkole Publiczne nr 1 im M. Konopnickiej w Radomiu.  
3. Zawody mają zasięg miejski.  
4. Zawody przygotowuje i przeprowadza powołany przez organizatora zespół  

w składzie: 
           Danuta Chrzanowska - RODoN 

 Katarzyna Kozłowska - PP nr 1 
       Aldona Gębka - PSP nr 24 
       Katarzyna Barańska – PSP nr 24 
5. Koordynatorem zawodów jest Danuta Chrzanowska - doradca metodyczny     

RODoN-u. 
 
 
Cele zawodów 
1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci; popularyzacja 

matematyki w środowisku przedszkolnym.  
2. Pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej 

wiedzy w praktycznym działaniu. 
3. Wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich metod  

i form pracy z dzieckiem uzdolnionym. 
4. Umożliwienie dzieciom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy. 
5. Przygotowanie przedszkolaków do uczestnictwa w konkursach. 
 
Organizacja igrzysk matematycznych  
1. Chęć udziału w Przedszkolnych Igrzyskach Matematycznych zgłaszają  

w sekretariacie RODoN-u do  12.01.2018r. Obowiązkowe jest dostarczenie zgody 
prawnego opiekuna na udział dziecka w Przedszkolnych Igrzyskach 
Matematycznych (załącznik nr 1) i karty zgłoszenia (załącznik nr 2). Zgłoszenia 
zostaną przyjęte i zarejestrowane wyłącznie z ww. załącznikami. 

2. Zawody są dwustopniowe: I stopień – etap przedszkolny, II stopień – etap miejski.  
3. Dzieci z grup przedszkolnych odbywające roczne przygotowanie do podjęcia nauki 

w szkole biorą udział w eliminacjach wewnątrzprzedszkolnych. Nauczyciel 
wychowawca wyłania spośród uczestników zespół reprezentacyjny ( 3 zawodników 
plus 1 osoba rezerwowa). 

4. II stopień – etap miejski odbędzie się w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Radomiu ul Zientarskiego 3 dnia 24.04.2018r godz.10.00. 

5. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu igrzysk. 
6. Ponadto laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie Radomskich 

Konkursów i Zawodów.  
 
 

http://www.rodon.radom.pl/


Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

26-600 Radom, ul. J. Słowackiego 17,    tel. (048) 3600005,   fax (048) 3600065, 

www.rodon.radom.pl     e-mail: rodon@rodon.radom.pl 

 

 

 

 

Doradztwo i doskonalenie: konferencje, kursy, warsztaty, konkursy, prezentacje, konsultacje, opinie, publikacje. 

Zasady udziału 
1. Udział dzieci w igrzyskach jest dobrowolny. 
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania czasu przeznaczonego na wykonanie 

poszczególnych zadań. 
3. Podczas trwania igrzysk obowiązuje zasada fair play.  
4. Prace uczestników będą przechowywane przez rok w siedzibie RODoN. 
 
Przebieg zawodów 
1. Etap pierwszy polega na wyłonieniu przez nauczyciela wychowawcę zespołu 

reprezentującego placówkę. 
2. Zadania opracowuje zespół opracowujący zawody.  
3. Czas wykonania zadań (etap miejski) wynosi 25-30 minut. 
4. Zwycięzcami zawodów zostaną trzy zespoły uhonorowane miejscami z największą 

liczbą punktów (dopuszcza się możliwość przyznania specjalnych wyróżnień). 
  

Ustalenia ogólne 
1. Program merytoryczny zawodów wynika z podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. W zadaniach będzie sprawdzana w głównej mierze umiejętność 
wykorzystania posiadanej wiedzy w toku praktycznego działania oraz nietypowe, 
niestandardowe podejście do rozwiązywania problemów matematycznych. 

2. Informacji na temat zawodów udziela: 
  koordynator mgr Danuta Chrzanowska – danuta.chrzanowska@rodon.radom.pl 
       sekretariat RODoN - tel. 48 360 00 05. 
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