POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl;
E-mail: sekretariat@pceik.pl

Oleśnica, 08.10.2018 r.

Regulamin
III Powiatowego Konkursu Informatycznego
dla uczniów klas VI-VIII
szkół podstawowych.
14.12.2018 r. godz. 10.00 w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Oleśnicy

Rozwój technologii powoduje, że w szkole oprócz języka polskiego i angielskiego powinniśmy
uczyć trzeciego języka: programowania. Programowanie czy kodowanie
to umiejętność logicznego i koncepcyjnego myślenia oraz wyrażania tych myśli w języku
zrozumiałym dla komputera. Myślenie algorytmiczne wprowadzane jest do nauczania
powszechnego i w prostych formach znalazło się już w szkole podstawowej.

ORGANIZATOR
- Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury – Pan Stanisław Lota – konsultant ds. edukacji informatycznej
I. Regulamin konkursu
1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów
oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.
2. Konkurs kierowany jest dla uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych.
3. Konkurs odbędzie się 14.12.2018 r. o godz. 10.00 w sali komputerowej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 67/69
4. Każda szkoła może wystawić do udziału jeden zespół trzyosobowy.
5. Zespół rozwiązuje zadania praktyczne jako drużyna – czas 90 minut, natomiast w części
teoretycznej każdy uczestnik pracuje indywidualnie – czas 45 minut.
6. O miejscu drużyny w klasyfikacji generalnej decyduje liczba punktów wszystkich członków
zespołu oraz liczba punktów etapu drużynowego.
7. O miejscu w klasyfikacji indywidualnej decyduje indywidualna liczba punktów z części
teoretycznej oraz liczba punktów etapu drużynowego.
8. Zakres wiedzy
a. Wykazanie się znajomością budowy komputera oraz umiejętności pracy w systemie
Windows
b. Rozwiązanie projektów algorytmicznych przygotowanych przez organizatora konkursu –
rozwiązanie zadań odbywać się będzie w graficznym środowisku programowania ( takim
jak np. Scratch, Baltie, LogoKomeniusz) , gdzie nie jest konieczna znajomość konkretnego
języka kodowania, a jedynie umiejętność logicznego myślenia. W razie użycia środowiska
programistycznego, uczestnik będzie miał do dyspozycji pomoc z komendami
i poleceniami niezbędnymi do rozwiązania zadania.

9. Zgłoszenie uczestników należy dokonać do 4 grudnia 2018 r. na adres poczty organizatora:
pceik@pceik.pl na załączonej karcie zgłoszeniowej.
10. Każdy uczestnik ma do dyspozycji komputer na którym opracowuje swoje rozwiązania.
11. Komisja Konkursowa ocenia projekty pod kątem zaawansowania technicznego, samodzielności,
oryginalności i jakości rozwiązania. Komisja Konkursowa może zadawać pytania autorom
projektów.
12. Do przeprowadzenia konkursu organizatorzy powołują Komisję Konkursową.
II. NAGRODY
Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 6 czerwca 2019 r. o godz.
10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali PCEiK 2019
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego
regulaminu.
2. Zasady regulujące przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów
przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie www.pceik.pl w
zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy .
3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej
wspomnianym konkursie.
4. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu
oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego i
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.
5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,56-400
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem
możliwości uczestniczenia w konkursie

