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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO  
KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

dla uczniów klas szkół podstawowych z powiatu myślenickiego  

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych 

3. Cel konkursu: 

 wyłanianie talentów, rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów 

do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie, 

 motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności, 

 rozwijanie aktywności poznawczej, twórczej i właściwe jej motywowanie, 

 wykorzystanie różnych źródeł informacji, 

 motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, 

 promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów. 

4. Konkurs Informatyczny odbędzie się 19.12.2022 r o godzinie 9:00 

w Zespole Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, ul. Szkolna 20 A 

5. Konkurs składa się z trzech części i będzie przeprowadzony w siedzibie Zespołu Szkół 

a. Testu wiedzy ogólnej z zakresu Informatyki w szkole podstawowej (forma online) 

b. Zadań z pakietu Office 

c. Programowania w dowolnym języku  

6. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny, szkoła zgłasza zespoły dwuosobowe.  

7. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest wypełnienie w nieprzekraczalnym 

terminie do 15 grudnia 2022 r (czwartek) 

 

a. Zgłoszenia elektronicznego znajdującego się pod adresem  www.dobczyce.edu.pl , 

zakładka Konkurs Informatyczny 

oraz 

b. Zgłoszenie w formie papierowej, która znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu 

w wysłanie go fax’em/e-mail’em (skan) na adres  

Fax: (12) 27-11-072 

e-mail: konkurs.informatyczny.zsdobczyce@gmail.com 

 

8. Opiekun jest odpowiedzialny za zebranie zgód na udział w konkursie od rodziców należących 

do jego zespołu oraz wysłanie ich przez formularz zgłoszenia pracy 

a. Formularz zgody, stanowi załącznik nr 1 
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9. Nad przebiegiem Konkursu Informatycznego czuwać będzie komisja konkursowa powołana 

przez organizatora  

10. O wynikach końcowych stanowi suma punktów z pakietu Office, programowania  oraz za test 

wiedzy.  

W sytuacji, gdy kilku uczniów otrzyma tę samą liczbę punktów, o wyższej pozycji decyduje 

suma punktów z testu wiedzy. 

11. Nagrodami i dyplomami zostaną uhonorowane 3 zespoły, które zdobyły największą liczbę 

punktów. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział i drobny upominek. 

12. Postanowienia końcowe 

 Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

 Zespół Szkół zastrzega sobie prawo do publikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i 

nazwiska tych osób oraz szkoły i zajętego miejsca, na co uczestnicy wyrażają zgodę 

 Zgłoszenie udziału w konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki 

niniejszego regulaminu 

 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący komisji 

 

 

 

Organizatorzy 

 

 

 

 


