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REGULAMIN  
WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO  

POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA  
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

 IM. KEN  
W JAWORZE 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Wewnątrzszkolnym Konkursie 
Informatycznym, zwanym dalej Konkursem, organizowanym przez Zespól 
Nauczycieli Przedmiotów Informatycznych za zgodą i pod kierunkiem Dyrektora 
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Jaworze, ul. Wrocławska 30A, zwanym dalej Organizatorem. 

§ 2. 

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie 
technik informatyk w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. KEN w Jaworze. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach szkolnych obchodów międzynarodowego 
Dnia Bezpiecznego Internetu, pod tegorocznym hasłem: „Razem tworzymy 
lepszy Internet” 

3. Dla zwycięzców konkursu przewidziany jest Puchar Przechodni Konkursu oraz 
nagrody rzeczowe.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na postanowienia niniejszego 
regulaminu i zgłoszenie do konkursu. 

6. Trzyosobowe drużyny zgłasza się do konkursu u nauczyciela prowadzącego 
zajęcia z przedmiotów informatycznych. 
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7. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową, dotyczące zakwalifikowania 
uczestników do konkursu, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne. 

8. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja 
Konkursowa wyznaczona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego im. KEN w Jaworze. 

 

 

§ 3. 

Celem konkursu jest: 

1. Zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem wiedzy informatycznej 
w życiu codziennym.  

2. Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci 
i młodzieży do zasobów internetowych. 

3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy 
informatycznej. 

4. Stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa, możliwości sprawdzenia 
własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki. 

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów. 

6. Rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.  

7. Promowanie uczniów najzdolniejszych o najwyższym poziomie wiedzy 
i umiejętności informatycznych w społeczności lokalnej. 

§ 4. 

Tematyka konkursu obejmuje: 

1. Zagadnienia z zakresu ogólnej wiedzy informatycznej. 

2. Bezpiecznego dostępu społeczeństwa do zasobów internetowych. 

3. Zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w sieci lokalnej i rozległej. 

4. Budowy i zasady działania podstawowego zestawu komputerowego. 

5. Budowy i zasady działania urządzeń i sieci komputerowych. 

ORGANIZACJA KONKURSU 

§ 5.  

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
 im. KEN w Jaworze powołuje Komisję Konkursową odpowiedzialną za 
przygotowanie konkursu.  

2. Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza Dyrektor spośród osób 
wchodzących w skład Komisji Konkursowej. 

3. Komisja Konkursowa pełni równocześnie funkcję jury konkursu.  

4. Do zadań komisji należy w szczególności:  
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a) upowszechnienie informacji o konkursie wśród uczniów i nauczycieli 
szkoły; 

b) przeprowadzenie wstępnych eliminacji drużyn do konkursu; 

c) przygotowanie zadań konkursowych oraz ocena zadań półfinałowych i 
finału; 

d) przygotowanie stanowisk i wystroju pomieszczeń oraz realizacja 
przebiegu konkursu; 

e) ustalenie listy rankingowej laureatów konkursu.
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ZGŁOSZENIA, ELIMINACJE I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 7.  

1. Zainteresowani konkursem uczniowie, zgłaszają chęć uczestnictwa nauczycielowi 
przedmiotów informatycznych. Deklaracja musi zawierać nazwę drużyny, 
trzyosobowy skład, w tym kapitana drużyny. 

§ 8.  
Etap Eliminacji 

1. Etap ten odbywa się w pierwszym tygodniu marca, zaraz po feriach zimowych; 

2. W trakcie tego etapu udział biorą jednocześnie tylko trzy trzyosobowe drużyny.  

3. Kolejne drużyny mogą wziąć udział dopiero po zakończeniu etapu przez drużyny 
poprzedzające. 

4. W trakcie tego etapu pytania prezentowane są drużynom w formie multimedialnej  
na ekranie.  

5. Drużyny mogą zgłosić chęć udzielenia odpowiedzi naciskając odpowiedni 
przycisk na zasadzie, „Kto pierwszy ten lepszy”. 

6. Naciśnięcie przycisku przez jedną z drużyn automatycznie blokuje możliwość 
zgłoszenia się przez inną z drużyn. Odblokowania może dokonać tylko członek 
Komisji Konkursowej. 

7. Drużyny mogą zgłaszać się przed prezentacją możliwych wariantów odpowiedzi, 
jednakże w przypadku błędnej odpowiedzi, drużyna traci prawo do ponownego jej 
udzielenia, a pozostałe drużyny mogą udzielić odpowiedzi zgłaszając się 
i dokonując wyboru spośród prezentowanych wariantów.  

8. Odpowiedzi udzielone bez wariantów premiowane są 2 punktami, z wariantami 1 
punkt. 

9. Punkty za udzielenie niepoprawnej odpowiedzi są odejmowane. 

 

Etap Finałowy 

1. Etap ten odbywa się podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. 

2. Do etapu finałowego zostają zakwalifikowane trzy drużyny, które na etapie 
eliminacji uzyskały największą ilość punktów. 

3. W trakcie tego etapu udział biorą jednocześnie trzy trzyosobowe drużyny.  

4. W trakcie tego etapu pytania prezentowane są drużynom w formie multimedialnej  
na ekranie.  

5. Drużyny mogą zgłosić chęć udzielenia odpowiedzi naciskając odpowiedni 
przycisk na zasadzie, „Kto pierwszy ten lepszy”. 

6. Naciśnięcie przycisku przez jedną z drużyn automatycznie blokuje możliwość 
zgłoszenia się przez inną z drużyn. Odblokowania może dokonać tylko członek 
Komisji Konkursowej. 

7. Drużyny mogą zgłaszać się przed prezentacją możliwych wariantów odpowiedzi, 
jednakże w przypadku błędnej odpowiedzi, drużyna traci prawo do ponownego jej 
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udzielenia, a pozostałe drużyny mogą udzielić odpowiedzi zgłaszając się 
i dokonując wyboru z pośród prezentowanych wariantów.  

8. Odpowiedzi udzielone bez wariantów premiowane są 2 punktami, z wariantami 1 
punkt. 

9. Punkty za udzielenie niepoprawnej odpowiedzi są odejmowane. 

 

§ 10.  
LAUREACI I NAGRODY 

Komisja Konkursowa przedstawi listę rankingową laureatów do publicznej 
wiadomości po zakończeniu konkursu i zsumowaniu punktów. W tym samym dniu 
zostaną wręczone nagrody. 


