Regulamin IX Zawodów Informatycznych dla uczniów szkół podstawowych
organizowanych przez
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
§1
Organizatorem zawodów jest Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.
§2
1. Zawody są przeznaczone dla uczniów klas podstawowych zainteresowanych
informatyką.
2. Zawody polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań oraz problemów
informatycznych.
3. Udział w zawodach jest bezpłatny i może w nim wziąć udział każdy zainteresowany
uczeń.
§4
Cele zawodów:
1. rozwijanie zainteresowań programami użytkowymi wśród uczniów szkół
podstawowych,
2. propagowanie kultury informatycznej i umiejętności korzystania z nowoczesnych
nośników informacji,
3. promowanie i nagradzanie uczniów posiadających ponad przeciętną wiedzę
i zdolności w posługiwaniu się technologią informatyczną.
§5
Zgłoszenia chętnych uczniów do zawodów dokonuje się poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (załącznik nr 1) i wysłanie go w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail:
admin@sredniawski.pl, natomiast oryginały dokumentów należy przesłać pocztą lub
dostarczyć osobiście na adres szkoły: Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego
w Myślenicach, 32-400 Myślenice ul. 3 Maja 97b.
Zgłoszenia można dokonać do dnia 21.10.2020 r.

§6
Zawody składają się z dwóch etapów:
Pierwszy etap (część teoretyczna) – wszyscy uczniowie:




test- składający się z 45 pytań - test wyboru sprawdzający wiedzę informatyczną,
zasady BHP przy pracy z komputerem, oraz udzielania pierwszej pomocy
czas - 45 minut
punktacja - każde poprawna odpowiedź - 1 punkt (w przypadku gdy uczniowie będą
mieli równą ilość punktów o wyniku decyduje czas rozwiązywania testu)

Test będzie można rozwiązać na elektronicznej platformie moodle (modle.sredniawski.pl)
w dniach 26-27.10.2020 r. logując się przy pomocy indywidualnego konta (dane dostępowe
zostaną przekazane na podane adresy e-mail uczestników najpóźniej na dzień przed
rozpoczęciem etapu).
Drugi etap (część praktyczna) – 5 najlepszych uczniów z pierwszego etapu (w przypadku gdy
uczniowie będą mieli równą ilość punktów o wyniku decyduje czas rozwiązywania testu):



wykonujemy zadanie praktyczne - tworzenie stron internetowych za pomocą języka
HTML oraz kaskadowych stylów CSS
45 minut

Drugi etap zawodów odbędzie się w dniu 02.11.2020 r.
w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, ul. 3 Maja 97b.

o

godzinie

9.30

§7
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Dodatkowe informacje na temat zawodów można uzyskać pocztą elektroniczną. Adres
organizatora: admin@sredniawski.pl
§8
Nauczyciele, opiekunowie, uczniowie, na koszt własny dokonują przyjazdu.
W przypadkach nieopisanych w niniejszym regulaminie interpretacja należy do Komisji
Konkursowej.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
IX ZAWODY INFORMATYCZNE
Organizator: Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
Szkoła:
Adres:
Imię i nazwisko opiekuna:
Adres e-mail opiekuna:
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
ADRES E-MAIL UCZNIA:
Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego biorącego udział
w VIII Zawodach Informatycznych.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”:
1. Ja, niżej podpisany/-a, niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się klauzulą informacyjną
znajdującą się na stronie internetowej Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach
(sredniawski.pl/rodo) dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na ich
przetwarzanie przez Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach w celu
przeprowadzenia VIII zawodów informatycznych.

....................................................................................................
/data i czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego/
2. Ja, niżej podpisany/-a, niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się klauzulą informacyjną
dotyczącą wykorzystania wizerunku i zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.)
wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku ucznia przez Zespół Szkół
im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach w celach wskazanych w punkcie IV Klauzuli
Informacyjnej, znajdującej się na stronie internetowej Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w
Myślenicach (sredniawski.pl/rodo).

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

