Regulamin
Gimnazjalnej Olimpiady
Matematyczno
Informatycznej

Część I – informacje ogólne

1.1. Organizatorem Gimnazjalnej Olimpiady Matematyczno Informatycznej (GOMI) jest Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie.
1.2. GOMI składa się z etapów: szkolnego i międzyszkolnego.
1.3. GOMI jest adresowana do wszystkich uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum z województwa
wielkopolskiego. GOMI odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria II - uczniowie klas II,
kategoria III - uczniowie klas III.
1.4. Merytorycznie GOMI obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia
ogólnego z matematyki i informatyki w gimnazjum, poszerzone o zadania logiczne.
1.5. Udział uczniów w olimpiadzie jest dobrowolny.
1.6. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać wypełniając formularz dostępny na stronie konkursu
w terminie do 28 lutego 2018r. Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel odpowiadający w danej
szkole za przeprowadzenie konkursu.
1.7. Podczas trwania GOMI uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny
sposób przebiegu olimpiady (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się
z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań
konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności).
1.8. W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test konkursowy,
w każdym czasie po poinformowaniu o swoim zamiarze komisji konkursowej i oddaniu pracy
konkursowej przewodniczącemu komisji. Wydarzenie to zostaje odnotowane w protokole.
1.9. Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, pozostaje w sali na swoim
miejscu.
1.10. W przypadku naruszenia przez ucznia zasad regulaminu olimpiady, przerywa on swoją pracę
i opuszcza salę. Wydarzenie to należy odnotować w protokole GOMI.

1.11. Oświadczenia uczestników konkursu związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz akceptacją
regulaminu konkursu przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego. Do Organizatora należy
dostarczyć oświadczenia uczestników, którzy przeszli do drugiego etapu. Oświadczenia można
dostarczyć tradycyjną pocztą na adres Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Skórzewie z dopiskiem na kopercie GOMI lub zeskanowane na maila gomi@skorzewo.edu.pl.
Oświadczenia należy dostarczyć do 25 marca 2018r.

Część II – etap szkolny
2.1. Etap szkolny GOMI odbędzie się 12 marca 2018 r. o godz. 9.00 w macierzystej szkole uczestników.
2.2. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45 minut.
2.3. Etap szkolny GOMI - test złożony z zadań matematycznych i logicznych, zawiera zadania zamknięte
(w których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa).
2.4. Zadania etapu szkolnego oraz test dodatkowy GOMI zostaną przesłane do szkoły do dnia
06 marca 2018r. Prosimy o wykonanie kopii odpowiadającej liczbie uczestników.
2.5. Poszczególne szkoły na podstawie testu wyłonią 2 najlepsze osoby w danej kategorii, które
zakwalifikują się do etapu II. W przypadku tej samej ilości punktów uczniowie rozwiązują test
dodatkowy.

Część III – test dodatkowy
3.1. W przypadku tej samej ilości punktów uczniowie rozwiązują test dodatkowy.
3.2. Etap dodatkowy GOMI odbędzie się 20 marca 2018 r. o godz. 9.00 w macierzystej szkole.
3.3. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.
3.4. Etap dodatkowy GOMI - test złożony z zadań matematycznych i logicznych, zawiera zadania
zamknięte i otwarte.

Część IV – etap międzyszkolny
4.1. Etap międzyszkolny GOMI odbędzie się 28 marca 2018 r. o godz. 9.00 w macierzystej szkole
uczestników. Etap ten odbywa się przy użyciu komputerów przez uczestników.
4.2. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 90 minut.
4.3. Etap międzyszkolnego GOMI - test złożony z zadań z matematyki oraz informatyki z wykorzystaniem
oprogramowania na dysku Google oraz Internetu.
4.4. Uczestnicy etapu międzyszkolnego zobowiązani są do posiadania konta na dysku Google.

Część V
5.1. Po wyłonieniu uczestników etapu międzyszkolnego należy zgłosić do Organizatora GOMI imiona
i nazwiska uczniów przechodzących do dalszego etapu. W tym celu należy wypełnić odpowiedni
formularz, do którego link zostanie przesłany (na adres mailowy podany w zgłoszeniu)
w odpowiednim terminie.
5.2. Wyniki GOMI zostaną ogłoszone na przełomie kwietnia i maja 2018r. Termin zostanie podany
później.
5.3. Regulamin GOMI dostępny jest na stronie www.skorzewo.edu.pl/konkursy/gomi

.........................................................

........................................

imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)

miejscowość, data

.........................................................
adres rodziców (prawnych opiekunów)

Oświadczenie
W związku z udziałem w Gimnazjalnej Olimpiadzie Matematyczno Informatycznej GOMI
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady
syna/córki...................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko dziecka)

urodzonego/urodzonej dnia. ....................................... w...........................................................
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

ucznia/uczennicy .........................................................................................................................
(dokładana nazwa i adres szkoły)

Jednocześnie oświadczam, iż akceptuję postanowienia zawarte w
GOMI.(regulamin dostępny na stronie www.skorzewo.edu.pl/konkursy/gomi

Regulaminie

...................................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
ze zmianami).

