
REGULAMIN 

I Gminnego Konkursu Informatycznego 

dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-6 

I. INFORMACJE WSTĘPNE  

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy oraz Regionalne Centrum 

Kultury w Drzewicy.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6 z terenu Gminy 

Drzewica.  

3. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

 I Etap (eliminacje szkolne) – 16.11.2015 r. - godz. 9:00 – 10:00 

 II Etap (międzyszkolny) – 23.11.2015 r. - godz. 10:00 – 11:00  

podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród  

4. Konkurs polega na rozwiązywaniu problemów informatycznych z zakresu podstawy 

programowej i ponadprogramowej. 

 II. CELE KONKURSU  

1. Rozwijanie zainteresowao informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania   

w zinformatyzowanym społeczeostwie.  

2. Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa oraz sprawdzenia własnej wiedzy i 

umiejętności.  

3. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowao 

informatycznych.  

4. Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowao i uzdolnieo uczniów oraz 

podejmowania różnorodnych działao w zakresie pracy z uczniem zdolnym.  

5. Propagowanie idei społeczeostwa informacyjnego.  

6. Uczestnicy konkursu muszą wykazad się wiedzą i umiejętnościami określonymi w treściach 

podstawy programowej wraz z treściami rozszerzającymi przedmiotu zajęcia komputerowe.  

7. Pytania i zadania na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności. 

 

III. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

IV. Przed rozpoczęciem konkursu każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznad się z regulaminem 

konkursu.  

V. Terminy  

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:  



1. I etap (szkolny): 16 listopad 2015 Konkurs odbędzie się w godz. 9.00 - 10.00 czas trwania 60 

min. Wszystkie szkoły zaczynają konkurs w tym samym czasie. Uczestnicy rozwiązują test 

składający się z 35 pytao jednokrotnego wyboru oraz zadania praktycznego. Do kolejnego 

etapu kwalifikuje się po 3 uczniów z każdej szkoły z najlepszym wynikiem (1 osoba z etapu 

praktycznego oraz 2 osoby z etapu teoretycznego). Zadania praktyczne należy nagrad na 

płytę. Testy oraz nagraną płytę odbierze pracownik RCK w Drzewicy w godzinach 10.10-11.00 

w dniu rozwiązywania testów. Wyniki oraz lista osób zakwalifikowanych do II etapu 

zamieszczone zostaną na stronie www.rck.drzewica.pl oraz www.drzewica.pl do dn.  18 

listopada 2015 r.  

2. II etap (międzyszkolny): 23 listopada 2015 w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. 

Testy rozwiązywane będą w Sali wielofunkcyjnej na 1 piętrze, zadania praktyczne odbędą się 

w  kawiarence internetowej na 1 piętrze. Suma punktów zdobytych przez uczniów danej 

szkoły daje wynik koocowy. O godzinie 12.00 odbędzie się podsumowanie i wręczenie nagród 

Wyniki będą opublikowane na stronie www.rck.drzewica.pl oraz www.drzewica.pl  

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminów.  

VI. PRZEBIEG KONKURSU 

I Etap (eliminacje szkolne) 

 1. Nauczyciel - opiekun zgłasza szkołę do konkursu po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły i 

wypełnieniu oświadczenia – załącznik nr 1.  

Zgłoszenia udziału nauczyciel dokonuje wysyłając e-mail na adres rck@rck.drzewica.pl do 

dnia 09.11.2015 r. w temacie wpisując „I Gminny Konkurs Informatyczny - miejscowośd (w 

której znajduje się szkoła)”.  

W treści wiadomości powinny znaleźd się:  

a) pełna nazwa szkoły, adres, nr telefonu 

 b) imię i nazwisko opiekuna  

c) liczba uczestników  

d) imię i nazwisko uczestnika (uczestników) konkursu Uwaga! 

 Szkoła może zgłosid maksymalnie 20 uczniów do testu teoretycznego natomiast do zadania 

praktycznego liczbę odpowiadającą liczbie sprawnych  komputerów w danej szkole.  

2. Oświadczenia pisemne należy dostarczyd do organizatora konkursu do 09.11.2015r.  

3. Nauczyciel zgłaszający szkołę zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

zorganizowania i przeprowadzenia I etapu konkursu oraz zapewnienia opieki uczniom 

zakwalifikowanym do następnego etapu.  

4. Uczniowie samodzielnie rozwiązują test. Czas trwania 60 min. Poprawny przebieg konkursu 

nadzoruje nauczyciel zgłaszający szkołę do konkursu.  

5. Komisja konkursowa odbiera prace w dniu konkursu w godz. 10.30-12.00, następnie 

sprawdza prace i wybiera trzech uczniów z każdej zgłoszonej szkoły, którzy otrzymali 

najwyższą liczbę punktów do drugiego etapu.  

http://www.rck.drzewica.pl/
http://www.rck.drzewica.pl/


6. W przypadku takiej samej ilości punktów decyzję o zakwalifikowaniu do dalszego etapu 

kwalifikują się uczniowie z mniejszym czasem rozwiązania testu.  

7. Uczniowie, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu powinni mied pisemną zgodę 

rodziców na opublikowanie imienia i nazwiska ucznia oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza - 

załącznik nr 2. Zaświadczenia dostarczyd należy w dniu II etapu konkursu. 

II Etap  finał 

1. II Etap międzyszkolny odbędzie się 23 listopada 2015 w Regionalnym Centrum Kultury w 

Drzewicy.  

2. W II etapie biorą udział tylko zakwalifikowani uczniowie. Odbywa się w godzinach 10:00 do 

11:00. Uczniowie rozwiązują zadania praktyczne i teoretyczne (60 minut). Liczba punktów 

zdobytych podczas I etapu nie jest dodawana do salda punktowego konta ucznia.  

3.Zwycięską szkołą zostaje szkoła której uczniowie po zsumowaniu zdobytych punktów 

otrzymała ich najwięcej. Gdyby zdarzyło się, że szkoły mają taką samą liczbę punktów. 

Podchodzą do dogrywki, która polega na zadawaniu uczniom pytao zamkniętych. 

5. Szkoły, którzy zajmą miejsca I-III dostają nagrodę główna, puchary oraz dyplomy, reszta 

otrzyma pamiątkowe dyplomy . Decyzja komisji jest ostateczna nie ma od niej odwołania.  

6. Nagrodą główną jest darmowy seans filmowy- (bajka dla wszystkich uczniów klas 4-6 ze 

szkół, które zajęły miejsca I-III) sponsorowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Janusza 

Reszelewskiego 

7. Informacje o konkursie i uczestnikach będą zamieszczone na stronie www.rck.drzewica.pl. 

oraz www.drzewica.pl  


