
REGULAMIN XII ZAWODÓW MŁODZIEŻY 

SZKOLNEJ W INFORMATYCE 

 

 

I. CELE KONKURSU 

 

- wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu swoich umiejętności 
 

- motywowanie uczniów do twórczego myślenia 
 

- przygotowanie do pracy w zespole 
 

- promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli 
 

 

II. USTALENIA OGÓLNE 

 

- konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych 
 

- treści zadań poszerzają wiedzę zawartą w podstawie programowej 
 

- praca polega na zespołowym rozwiązywaniu zadań z informatyki 
 

 

II.ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. W zawodach biorą udział uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z Powiatu 

myślenickiego 
 

2. W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja grupowa. 
 

 Szkoła podstawowa może zgłosić do zawodów 3 grupy dwuosobowe. 
 

 Gimnazjum może zgłosić jedną dwuosobową drużynę 
 

3. Warunkiem uczestnictwa w  zawodach jest: 
 

a. Telefoniczne (faksem), osobiste,  pocztowe lub mailowe (gab.panus@gmail.com) 

zgłoszenie w Zespole Szkół w Dobczycach w terminie do 15 marca 2019 r 
 

Zgłoszenie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Każdy uczestnik   
 

b. Przybycie do ZS w Dobczycach do godziny 9:00 dnia 20.03.2019  z opiekunem. 
 

4.Uroczyste rozpoczęcie 20.03.2019 o godzinie 9
15

  w auli szkoły. 

 

IV. KONKURENCJE. 

 

1. Test wiedzy ogólnej 
 

2. Wiedza z zakresu pakietu Office – zadania praktyczne. 
 

3. Programowanie w wybranej języku LOGO (Logomocja) lub Sctratch - zadania praktyczne. 
 

4. Budowa komputera w praktyce 



V. UŻYWANE OPROGRAMOWANIE: 

 
1. Pakiet Office . 

 
2. Logomocja/Scratch 

 

 

VI. PRZEBIEG KONKURSU 
 

I Etap Wiedza z zakresu pakietu Office (Word Excel) 
 

II Etap Programowanie w języku logo lub języku Scratch 
 

III Etap Budowa Komputera w praktyce 
 

IV Etap Test wiedzy ogólnej 
 

Dokładny harmonogram i wykaz sal uczestnicy otrzymują w dniu zawodów 
 

 

VII. SYSTEM SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ 
 

 uczniowie pracują w zespołach dwuosobowych (za wyjątkiem IV etapu) 

 za każdy etap można uzyskać maksymalnie 15 punktów (etap IV- punkty dwóch 

zawodników zespołu są sumowane) 

 w drugim etapie uczestnicy wybierają, w jakim języku będą programować. Nauczyciel 

prowadzący wybiera język programowania podczas zgłoszenia na konkurs 

 łączna liczba punktów wynosi 60 

 kolejności miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów 

 w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwie drużyny o zwycięstwie 

decydują punkty uzyskane z etapów według kolejności II, III, 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator, tj. Dyrektor 

Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach (art. 13 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.Urz.UE L 119, str. 1).  

2. Inspektorem Ochrony Danych Organizatora jest We wszystkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem Państwa danych osobowych jest Iwona Cygan - Opyt, adres: 

biuro@kancelariacygan.pl.   



3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia XII Zawodów 

Młodzieży Szkolnej w Informatyce oraz upowszechnienia wyników oraz wykonania sprawozdania 

z przebiegu zawodów.  

4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie od dnia ich pozyskania do dnia 23.06.2019 r 

5. Organizator informuje Uczestników zawodów o prawie do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach. 

Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do 

zawodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY XII ZAWODY MŁODZIEŻY SZOLNEJ W INFORMATYCE 

 

Organizator: Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, ul Szkolna 20 A  

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA:  

ADRES PLACÓWKI   

ADRES E-MAIL OPIEKUNA:  

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:  

IMIĘ I NAZWISKO WSPÓŁZAWODNIKA  

WYBRANY JĘZYK PROGRAMOWANIA   SCRATCH  LOGOMOCJA 

 

 Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego biorącego udział  

w XII Zawodach Młodzieży Szkolnej w Informatyce  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, zwane dalej „RODO”): 1. Ja, niżej podpisany/-a, 

niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych ucznia…………………………………………….i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie 

przez Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w celach wskazanych w punkcie VIII regulaminu XII 

Zawodów Młodzieży Szkolnej w Informatyce 

............................................................. /data i czytelny podpis/ 

 2. Ja, niżej podpisany/-a,  zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku ucznia  

…..………………………..…. przez Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach  w celu 

upowszechnienia wyników zawodów oraz wykonania sprawozdania z przebiegu zawodów 

............................................................ /data i czytelny podpis/ 


