Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
ul. Windakiewicza 23
32-700 Bochnia

Regulamin

IV Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów
dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2015/2016

Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
1) Cele konkursu.
a. Rozwijanie umiejętności informatycznych uczniów.
b. Szukanie talentów informatycznych.
2) Ustalenia ogólne.
a. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie gimnazjów województwa małopolskiego.
b. Potwierdzeniem uczestnictwa w konkursie jest:
i. zgoda rodzica/opiekuna (wzór oświadczenia w Załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu) dostarczona do Organizatora w dniu FINAŁU konkursu, przed jego
rozpoczęciem;
ii. przybycie w wyznaczonym terminie w określone miejsce (Zespół Szkół Nr 1
w Bochni);
iii. posiadanie ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość uczestnika.
c. Autorzy i recenzenci zadań oraz członkowie komisji konkursowej nie mogą przygotowywać
uczniów lub własnych dzieci do udziału w konkursie.
d. Organizacja konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze szkoły oraz
powołanej przez niego komisji konkursowej.
e. W sprawach spornych i nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję ostateczną
podejmuje Komisja konkursowa.
f. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
3) Przebieg konkursu.
a. Konkurs jest jednoetapowy, miejsce w: Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica

w Bochni, ul. Windakiewicza 23.
b. Konkurs polega na rozwiązaniu zadań testowych lub otwartych.
c. Celem konkursu jest wyłonienie LAUREATÓW – najlepszych uczestników konkursu
z Informatyki.
d. Uczestnik samodzielnie rozwiązuje zadania konkursowe.
e. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności lub złamania postanowień niniejszego
Regulaminu uczeń jest dyskwalifikowany.
f. Zadania konkursowe mogą być przez jednego uczestnika rozwiązywane tylko jeden raz.
g. W czasie konkursu nie wolno wykonywać zdjęć oraz filmów, korzystać telefonów
komórkowych, środków łączności i podobnych; nie wolno korzystać z Internetu oraz
programów, z wyjątkiem elektronicznego systemu rozwiązywania testów, jeśli taki jest
użyty.
h. Laureatami konkursu zostają uczestnicy, którzy otrzymają największą liczbę punktów,
w przypadku takich samych wyników punktowych decyduje czas rozwiązania zadań
konkursowych. W pozostałych sytuacjach decyzję co do dalszych losów konkursu podejmuje
Komisja konkursowa.
i. Liczba laureatów zostanie ustalona w dniu konkursu.

Wybierz swój kierunek:

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH
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32-700 Bochnia

4) Wgląd w prace, zastrzeżenia.
a. Uczestnik oraz jego opiekun mają wgląd do ocenionej pracy konkursowej dniu konkursu.
b. Praca będzie udostępniana w obecności członka komisji w dniu konkursu, bez możliwości
kopiowania.
c. Zastrzeżenia do ocenionych prac mogą wnosić opiekunowie w dniu konkursu do Komisji
konkursowej, zaraz po ogłoszeniu wstępnych wyników.
d. Decyzja komisji rozpatrującej zastrzeżenia jest ostateczna.
5) Zagadnienia konkursowe zawarte są w Załączniku nr 2 do regulaminu.
6) Harmonogram konkursu zawarty jest w Załączniku nr 3 do regulaminu.

Wybierz swój kierunek:
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Załącznik nr 1 do Regulaminu IV Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów
Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego
dziecka (imię i nazwisko) ............................................................................
ucznia (nazwa gimnazjum) ..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………..,
do celów związanych z jego udziałem w IV Konkursie Informatycznym dla
Gimnazjalistów w roku szkolnym 2015/2016 oraz zgodę na jego udział w tym konkursie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem IV Konkursu Informatycznego dla
Gimnazjalistów i akceptuję jego postanowienia.

…................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Wybierz swój kierunek:

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
ul. Windakiewicza 23
32-700 Bochnia

Załącznik nr 2 do Regulaminu IV Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów

Zagadnienia konkursowe
1.Budowa komputera
2.Systemy operacyjne
3.Arkusz kalkulacyjny
4.Bezpieczeństwo w Internecie
5.HTML
6.CSS
7.Dokumenty tekstowe
8.Grafika komputerowa
9.Internet
10.Wyszukiwanie informacji
11.Komputer a prawo
12.Komunikacja w sieci
13.Multimedia w komputerze
14.Systemy liczenia
15.Sieci komputerowe
16.LOGO

Wybierz swój kierunek:

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
ul. Windakiewicza 23
32-700 Bochnia

Załącznik nr 3 do Regulaminu IV Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów

Harmonogram konkursu


do 10 maja 2016 r. (wtorek) wstępne zgłoszenie ucznia na adres rej_zs1@poczta.fm
(lub rejestracja@zs1.bochnia.pl)



12 maja 2016 r. (czwartek) – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BOCHNI
o

od 8:00 do 8:45 rejestracja – zgłoszenie i potwierdzenie udziału ucznia w konkursie
świetlica szkolna ZS1 Bochnia - przybycie ucznia/ów z opiekunem;
1. uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną, potwierdzającą, iż jest
uczniem gimnazjum oraz
2. zgodę rodziców);

o

8:55 przydział do grupy konkursowej (grupa/godzina/sala/stanowisko)

o

9:00 Konkurs matematyczny (dla zainteresowanych)

o

10:00 do 11:30 – Konkurs Informatyczny - rozwiązywanie testów on-line na
stronie www.zs1.bochnia.pl/konkurs w pracowniach informatycznych

o

ok. 11:30 zakończenie konkursu i wręczenie nagród dla najlepszych uczestników
(każdy z uczestników otrzymuje dyplom udziału w konkursie) – godzina zakończenia
może ulec zmianie i jest zależna od liczby uczestników.

Wybierz swój kierunek:
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