
Regulamin Konkursu:
I   MIĘDZYSZKOLNY   KONKURS WIEDZY   

INFORMATYCZNEJ
 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Organizatorem konkursu jest
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
ul. Zegadłowicza 36
34-100 Wadowice 

§1

Informacje ogólne

1. Konkurs informatyczny: „I międzyszkolny konkurs wiedzy informatycznej dla uczniów 

szkół podstawowych” (zwany dalej konkursem) jest organizowany i przygotowywany przez 

nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 w Wadowicach (zwanego dalej w skrócie CKZiU nr 2 w Wadowicach).

2. Celem Konkursu informatycznego jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych 

zakresem wiedzy informatycznej opartej o zakresy sprzętowe, sieciowe, systemowe, 

programistyczne, edytorskie, graficzne, multimedialne oraz ukierunkowanie myślenia 

uczniów na innowacyjne i niestandardowe rozwiązania w dziedzinie informatyki. Ponadto 

celem jest zainteresowanie młodzieży różnymi formami przekazu informacji przez pryzmat 

nowych technologii i rozwiązań informatycznych. Konkurs obejmuje również wiedzę 

z zakresu przedmiotu informatyka realizowanego w szkole podstawowej.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty transportu.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie VII i VIII klas SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

POWIATU WADOWICKIEGO.

5. Każda szkoła po przeprowadzeniu wewnętrznej weryfikacji (wewnętrznej oceny) wytypuje 

maksymalnie 3. najlepszych reprezentantów szkoły podstawowej. Decyzję 

o zakwalifikowaniu do finału konkursu podejmuje szkolny koordynator konkursu, np. na 

podstawie autorskiego testu z zagadnień informatycznych lub ocen z informatyki. 

§2

Harmonogram konkursu

1. Konkurs ma charakter indywidualny i rozgrywany jest w dwóch etapach:

a) I etap – szkolny (wewnętrzny) w dniach 06.04.2020 r. (poniedziałek) - 15.05.2020 r. (piątek).

Dokładny dzień ustala Szkolny Koordynator Konkursu.



b) II etap (finał) – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

ul. Zegadłowicza 36

34-100 Wadowice 

w dniu 29.05.2020 r. (piątek).

§3

I etap konkursu (szczegóły)

1. I etap Konkursu odbywa się w siedzibie szkoły podstawowej wyrażającej chęć uczestnictwa.

2. Do obowiązków, zadań szkoły podstawowej należy:

a) Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie internetowej szkoły: 

http://www.ckziuwadowice.pl lub http://www.gorzentv.pl

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 31.03.2020 r. drogą mailową na adres: 

intersiec@op.pl lub faxem: (33) 8731775.

b) Przekazanie uczniom otrzymanych od organizatorów informacji o tematyce konkursu, jego 

ogólnych zasadach i terminach poszczególnych etapów.

c) Wyłonienie maksymalnie 3. najlepszych uczniów do udziału w II etapie konkursu. Decyzję 

o zakwalifikowaniu do finału konkursu podejmuje szkolny koordynator konkursu, np. na podstawie 

autorskiego testu z zagadnień informatycznych lub ocen z informatyki.

3. Do obowiązków CKZiU nr 2 w Wadowicach należy:

a) Udzielenie informacji (drogą mailową) o sposobie organizacji II finałowego etapu konkursu.

§4

II etap konkursu (szczegóły)

1. II etap (finał) odbywa się w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 w Wadowicach

ul. Zegadłowicza 36; 34-100 Wadowice.

2. Do obowiązków szkoły podstawowej należy:

a) Zapewnienie wyłonionym uczniom w I etapie opiekuna na czas pobytu w CKZiU nr 2 

w Wadowicach.

3. Do obowiązków CKZiU nr 2 w Wadowicach należy:

a) Przeprowadzenie II etapu konkursu dnia 29.05.2020 r. (piątek).

b) Przygotowanie testu jednokrotnego wyboru (a,b,c,d) składającego się z 21 pytań z zagadnień 

informatycznych.

c) Przygotowanie dodatkowego testu jednokrotnego wyboru (a,b,c,d,e) składającego się z 7 pytań 

z zagadnień informatycznych, który będzie wykorzystany w przypadku uzyskania przez uczniów tej 

samej liczby punktów z podstawowego testu i niemożności sklasyfikowania uczestników. 



W przypadku uzyskania z dodatkowego testu tej samej liczby punktów, w następnej kolejności 

w celu dokonania sklasyfikowania uczestników, będzie brany pod uwagę czas wypełnienia testu.

d) Zorganizowanie poprawy i oceny prac (w skład Jury Konkursu wchodzą nauczyciele CKZiU nr 2 

w Wadowicach).

§5

Nagrody i dyplomy

1. Laureaci II etapu (finałowego) otrzymają następujące nagrody:

a) Za zajęcie I miejsca laureat otrzymuje - nagrodę rzeczową ufundowaną przez organizatorów lub 

sponsorów.

b) Za zajęcie II miejsca laureat otrzymuje - nagrodę rzeczową ufundowaną przez organizatorów lub 

sponsorów.

c) Za zajęcie III miejsca laureat otrzymuje - nagrodę rzeczową ufundowaną przez organizatorów lub 

sponsorów.

d) Uczestnik konkursu za zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce, otrzymuje specjalny dyplom od 

organizatorów.

e) W konkursie przewidziano nagrody wyróżniające dla niektórych uczestników, ufundowane przez 

organizatorów lub sponsorów.

§6

Postanowienia końcowe

1. Uwagi i wnioski dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować do Przewodniczącego Jury 

Konkursu w terminie do siedmiu dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

Organizator (CKZiU nr 2 w Wadowicach) do ewentualnych uwagi i wniosków odniesie się 

bezpośrednio do zainteresowanych wnioskodawców.

2. Organizator (CKZiU nr 2 w Wadowicach) zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do 

regulaminu przed rozpoczęciem konkursu lub w trakcie jego trwania. O ewentualnym 

wprowadzeniu zmian organizator konkursu poinformuje wszystkie szkoły podstawowe biorące 

udział w konkursie. Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje 

Organizatorowi.

3. Organizator (CKZiU nr 2 w Wadowicach) zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu 

konkursu w formie zdjęć i filmowej oraz eksponowania zebranych materiałów (zdjęcia, filmy) na 

stronach szkolnych: http://www.ckziuwadowice.pl i http://www.gorzentv.pl w celach 

promocyjnych. Ponadto do upubliczniania treści i materiałów konkursowych na innych stronach.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w tym regulaminie decyzje 

podejmuje Dyrektor CKZiU nr 2 w Wadowicach lub Przewodniczący Jury Konkursu (koordynator 

organizacyjny konkursu) po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Jury.


