Regulamin Limesowego Konkursu Matematycznego
uchwalony 30 października 2018 roku
przez Zarząd Towarzystwa Matematycznych Limes
§ 1.
Limesowy Konkurs Matematyczny (w skrócie LKM) jest konkursem matematycznym powołanym i organizowanym przez Towarzystwo Matematyczne Limes z siedzibą w Lubinie, ul. Prusa 4
§ 2.
Celem LKM jest rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań matematycznych, upowszechnianie wiedzy matematycznej i umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności
§ 3.
LKM organizowany jest corocznie i ma formę zawodów dwustopniowych:
· Etap szkolny polega na rozwiązywaniu 5 zadań otwartych w ciągu 90 minut
· Etap powiatowy polega na rozwiązywaniu 5 zadań otwartych w ciągu 120 minut
§ 4.
Warunkiem uczestnictwa uczniów z danej szkoły w konkursie jest praca nauczyciela matematyki w jury etapu
międzyszkolnego LKM.
§ 5.
Od uczestników LKM nie pobierane jest żadne wpisowe.
§ 6.
Nagrody mają jedynie charakter prestiżowy - laureaci LKM zostaną zaprezentowani na stronie Towarzystwa
Matematycznego Limes i otrzymają stosowne dyplomy.
§ 7.
W konkursie mogą brać udział uczniowie w następujących kategoriach wiekowych:
· Szkoły podstawowe klasy 4-6
· Szkoły podstawowe klasy 7-8 i Gimnazja klasa 3
§ 8.
Dyrektor szkoły, której uczniowie zamierzają wziąć udział w konkursie, powołuje Szkolnego Koordynatora
Konkursu (SKK).
§ 9.
Za przebieg i organizację szkolnego etapu odpowiada Szkolny Koordynator Konkursu (SKK). W szczególności:
1. Zgłasza na stronie https://www.limes.lubin.pl/LKM/index.php szkołę do konkursu. Otrzymuje
login i hasło do komunikacji elektronicznej z Komitetem LKM.
2. Przesyła komitetowi LKM zgodę dyrektora szkoły na przeprowadzenie konkursu (skan)
3. Zbiera od uczestników konkursu podpisane oświadczenia o zgodzie na udział i przetwarzanie danych
osobowych (W przypadku, gdy rodzice wyrazili taką zgodę na udział w konkursach firmowanych przez
szkołę, wystarczy zgoda dyrektora szkoły na przeprowadzenie konkursu.)
4. Pobiera elektronicznie zadania na etap szkolny i przeprowadza go w wyznaczonym terminie.
5. Dzień po konkursie pobiera elektronicznie schemat oceniania zadań.
6. Po sprawdzeniu prac przesyła elektronicznie wyniki uczniów do Komitetu LKM (nie później niż 7 dni
po konkursie)

§ 10.
Etap szkolny:
1. Odbywa się w poszczególnych szkołach w wyznaczonym terminie.
2. Prace sprawdzane są na podstawie klucza, który zostanie udostępniony SKK dzień po konkursie
3. Do etapu powiatowego automatycznie przechodzi z danej szkoły 1 uczestnik z najwyższą ilością punktów
uzyskanych w etapie szkolnym (w przypadkach spornych wskazany przez SKK)
4. Pozostałych uczestników etapu powiatowego kwalifikuje Komitet LKM na podstawie uzyskanych punktów
przez wszystkich uczniów w danej kategorii konkursu.
§ 11.
Wykaz uczestników zakwalifikowanych do etapu powiatowego LKM (wg. kategorii) zostanie opublikowany na
stronie internetowej konkursu www.limes.lubin.pl
§ 12.
Za przebieg i organizację powiatowego etapu w danej kategorii odpowiada Powiatowy Koordynator Konkursu
(PKK) - oddelegowany członek Komitetu LKM. W szczególności:
1. Przydziela uczestnikom powiatowego etapu miejsca na sali, materiały konkursowe (zadania, papier)
i kody (prace są kodowane).
2. Organizuje w odrębnej sali pracę jury powiatowego etapu LKM, w którego skład wchodzą opiekunowie
uczniów biorących udział w konkursie (nauczyciele matematyki)
3. Dostarcza na bieżąco zakodowane prace jurorom do sprawdzania. Prace sprawdzane są według schematów przygotowanych przez Komitet LKM. Wyniki ustalone przez jury konkursu są ostateczne i nie
podlegają późniejszej weryfikacji.
4. Po upływie czasu na rozwiązanie zadań konkursowych odbiera prace od uczestników i rozsyła ich do
domów.
5. Po sprawdzeniu wszystkich prac PKK rozkodowuje je, przygotowuje listę laureatów i przekazuje wyniki
opiekunom uczniów biorących udział w konkursie (członkom jury).
6. Drukuje dyplomy dla laureatów i uczestników konkursu w terminie późniejszym (nie koniecznie w dniu
konkursu) i przekazuje je zainteresowanym szkołom.
7. Ogłasza listę laureatów na stronie www.limes.lubin.pl
§ 13.
Etap powiatowy:
1. Odbywa się w miejscu i terminie wskazanym przez Komitet LKM
2. Powiatowy Koordynator Konkursu ustala szczegółowe warunki przeprowadzania etapu powiatowego,
czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
§ 14.
Listę laureatów LKM tworzy się wg następujących zasad:
1. Laureatami LKM zostają uczniowie z trzema najwyższymi wynikami osiągniętymi przez uczestników
powiatowego etapu.
2. Uczestnicy na dalszych miejscach zostają laureatami LKM jeśli osiągnęli co najmniej 50% wszystkich
punktów możliwych do zdobycia, a ich liczba nie przekracza 31 liczby wszystkich zakwalifikowanych uczestników etapu powiatowego konkursu
§ 15.
Komitet LKM corocznie przed rozpoczęciem zawodów szkolnych określa terminarz LKM, opracowuje zadania
na poszczególne etapy i schematy ich oceniania

§ 16.
Wszelkie informacje związane z konkursem Komitet LKM ogłasza na stronie www.limes.lubin.pl, a w szczególności:
1. Terminarz konkursu
2. Listy zakwalifikowanych do etapu powiatowego (wg kategorii)
3. Wyniki etapu powiatowego LKM w tym nazwiska laureatów
§ 17.
Uczestnictwo w LKM oznacza akceptację niniejszego regulaminu, zgodę nauczycieli i rodziców uczniów na
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu, w szczególności
zgodę na publikację danych osobowych związanych z uzyskanym przez uczestnika wynikiem.

