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REGULAMIN 
Powiatowego Konkursu Informatycznego 

dla uczniów Szkół Podstawowych 

 
DZIAŁ I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Rozdział 1 

Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Zielonce. Osoba do kontaktu: Łukasz Złotkowski  

e-mail: sp4.zlotkowski@gmzielonka.edu.pl 

 

 
Rozdział 2 

Cele konkursu 

1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów. 

2. Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej. 

3. Rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu oraz 

umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

4. Intensyfikacja pracy nauczycieli z uczniami szczególnie uzdolnionymi. 

5. Przyczynienie się do lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższego 

stopnia. 

6. Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy 

i umiejętności z zakresu informatyki. 

 
Rozdział 3 

Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu 

wołomińskiego. 
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Rozdział 4 

Zakres merytoryczny konkursu: 

1. Wspierane systemy operacyjne, aplikacje oraz środowiska programistyczne: 

a) system operacyjny Windows; 

b) pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office; 

c) przeglądarki internetowe: Microsoft Edge, Chrome; 

d) programy graficzne: Gimp, Paint; 

e) środowiska programistyczne: Scratch, 

f) ogólne znajomości z zakresu sieci komputerowej 

g) znajomość możliwości i zagrożeń wykorzystania Internetu, 

h) ogólnych zagadnień dotyczących sprzętu komputerowego (hardware)  

i programowania (software), złośliwe oprogramowanie. 

2. Zadania otwarte wykonywane na komputerze będą dotyczyły wykorzystania: 

a) Edytorów tekstu i grafiki; 

b) Arkusza kalkulacyjnego; 

c) Jednego z języków programowania; 

 
DZIAŁ II 

PRZEBIEG I ORGANIZACJA KONKURSU 

 

Rozdział 1 

Etap I - Eliminacje 

Eliminacje szkolne nauczyciele informatyki przeprowadzają we własnym zakresie 

do 30 marca 2023r. celem wyłonienia maksymalnie 3 uczniów, którzy za pomocą 

formularza (załącznik 1) będą zgłoszeni do II etapu, na adres poczty elektronicznej 

organizatora Konkursu: sp4.zlotkowski@gmzielonka.edu.pl 

 

Etap II - Konkurs 

1. Konkurs polega na rozwiązaniu zadań teoretyczno-praktycznych na komputerach w 
czasie 60 minut, odbędzie się 25 kwietnia 2023r. o wyznaczonej godzinie w Szkole 

Podstawowej nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce przy ul. 
Łukasińskiego 1/3, do którego zostaną zaproszeni uczniowie, którzy zostaną wyłonieni 
przez nauczycieli innych szkół. Dla potrzeb Konkursu każdy uczestnik otrzyma 
indywidualne stanowisko z  Office 365 oraz oprogramowaniem potrzebnym do 
wykonania zadań: Exel, Word, Paint, Scratch, Gimp, Paint. 

2. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie 

rozpoczęcia testu zgodnie z ustaloną godziną. W czasie trwania Konkursu nie wolno 

korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe, porozumiewać 

się z innymi osobami za pomocą technicznych środków łączności. Po upływie 

regulaminowego czasu (60 minut) test zostaje zakończony, uczestnik zapisuje pracę na 

pulpicie swojego komputera lub przesyła zadania poprzez formularz Google. 
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Rozdział 3 
 

Komisja konkursowa 
 

Komisja Konkursowa będzie składała się z dwóch osób: 
 

1. Nauczyciel informatyki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zielonce,  
2. Nauczyciel informatyki wyłoniony spośród szkół, których uczniowie biorą udział  

w konkursie. 
3. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zielonce. 

 
 

DZIAŁ III  

WYNIKI KONKURSU 
 
1. Komisja Konkursowa w oparciu o uzyskany wynik punktowy, procentowy, wyłoni 

zwycięzców, którzy uzyskali największą ilość punktów podczas rozwiązywania zadań.  
W przypadku, gdy  wynik punktowy będzie taki sam u kilku uczniów, o kolejności 
miejsc decydował będzie najkrótszy czas wykonywania arkusza. 

 
2. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym 

przez Organizatora, na który zostaną zaproszeni uczniowie z nauczycielami biorącymi 
udział w konkursie. 

 
3. Ostateczna punktacja jest sumą punktów części praktycznej Konkursu. 
 
4. Tytuł laureata otrzymują uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca.  

 

DZIAŁ IV  

NAGRODY  
Nagrody w konkursie otrzymują  Laureaci Konkursu (I, II i III miejsce). 
 

 

DZIAŁ V  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższego regulaminu.  
2. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  
3. Zgłoszenie jest ważne tylko z dołączoną zgodą rodzica na udział dziecka w konkursie 

(załącznik 3) oraz podpisaną klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 

osobowych (załącznik 4).  
4. Terminy i miejsce konkursu realizowane będzie zgodnie z załącznikiem nr 2.  
5. Informacje o konkursie, zaproszenie do udziału oraz regulamin konkursu zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej szkoły pod adresem:  
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Załącznik 1 
do Regulaminu Powiatowego  

Konkursu Informatycznego 
 
 
 

 

 

KARTA ZŁOSZENIA SZKOŁY  

DO POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 
 
 
 
 

 
Nazwa szkoły 

 

 
Adres szkoły 

 

 
Telefon szkoły 

 

 
E-mail szkoły 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/ 

opiekuna konkursu 

 

 

Dane kontaktowe nauczyciela 

/opiekuna (tel., e-mail) 

 

 

Uczniowie wytypowani do 

konkursu 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

.......................................... 

/ data zgłoszenia / 
 
 
 
 
............................................. 
/ podpis nauczyciela / 

 
 
 
 
.................................................  
/ pieczęć i podpis dyrektora szkoły /  
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Załącznik 2 
do Regulaminu Powiatowego  

Konkursu Informatycznego 
 
 
 
 
 

 

Termin i miejsce przeprowadzania  

Powiatowego Konkursu Informatycznego 
 
 
 

Etap Termin Godzina Miejsce 

Etap I – 
Eliminacje Do 30 marca 2023r. - 

Szkoła wytypuje uczestników 

konkursu 

Etap II- 
konkurs 25 kwiecień 2023r. 

Godzina do 

ustalenia Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:sp4.zielonka@gmail.com
http://www.gmzielonka.edu.pl/


Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Stefa Kardynała 
Wyszyńskiego w Zielonce 

ul. Łukasińskiego 1/3 
05-220 Zielonka 

tel. 22 771 05 20  
e-mail: sp4.zielonka@gmail.com  

www.gmzielonka.edu.pl/new/ 

 

 

                                                                                                                                                        Załącznik nr 3 

do Regulaminu 

Powiatowego Konkursu 

Informatycznego 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

……………………………………………………………………... 
Imię i nazwisko dziecka 

 

……….…………………………………………………….………… 
Szkoła do której uczęszcza dziecko 

 

……….………………………………………………………………. 
Klasa do której uczęszcza dziecko 

 

 

w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

 
 

…………………….………………………… 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych 

zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

 
 

…………………….………………………… 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację danych osobowych mojego dziecka (w 

zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły z telefonem i adresem e-mail) oraz jego 

wyników konkursu (ilości zdobytych punktów-procentów) przez organizatora konkursu, tj. Szkołę 

Podstawową nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce. 

 

…………………….………………………… 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) 

 

………………………….…………………… 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                                                        Załącznik nr 4 

do Regulaminu 

Powiatowego Konkursu 

Informatycznego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka w ramach 

organizacji Powiatowego Konkursu Informatycznego. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Waszych danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego , ul. Łukasińskiego 1/3, 05-220 Zielonka. 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Wasze dane osobowe będziemy przetwarzać w celu organizacji Powiatowego Konkursu 

Informatycznego podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

III. Odbiorcy danych 

W niektórych sytuacjach będziemy przekazywać Wasze dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy 

mogli wykonywać nasze zadania. Wasze dane będziemy przekazywać: osobom upoważnionym 

przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby 

wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, organom i 

instytucjom, które będą uprawnione do otrzymania Waszych danych na podstawie przepisów prawa. 

IV. Okres przechowywania danych 

Wasze dane będziemy przechowywać jedynie przez czas niezbędny do realizacji celów, które 

wskazaliśmy w punkcie III, a potem przez okres i w zakresie wymaganym od nas przez przepisy 

prawa. 

V. Twoje Prawa 

Przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do Waszych danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) Waszych danych, 

c) prawo do żądania usunięcia danych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pisemnie, telefonicznie lub osobiście. 

 
 

.......................................................................... 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna
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