Regulamin Gminnego Konkursu Informatycznego
dla uczniów szkół podstawowych

§1
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki w szkołach i
pomoc w rozwijaniu talentów uczniów najbardziej uzdolnionych.
§2
Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum w Węgierskiej Górce
§3
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych zainteresowanych
informatyką.
2. Konkursie jest bezpłatny i może w nim wziąć udział trzech uczniów z danej szkoły.
3. Zgłoszenia chętnych uczniów do konkursu dokonują szkoły, przesyłając wypełniony
formularz zgłoszeniowy uczestników konkursu do dnia 10 kwietnia 2015 na adres
organizatora: Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej
Górce, ul. Zielona 41, 35-350 Węgierska Górka, lub drogą elektroniczną: adres e-mail
gimweg@gazeta.pl
§4
Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu kwalifikacyjnego i etapu finałowego, które zostaną
przeprowadzone w siedzibie organizatora.
1.

Etap kwalifikacyjny – 30 kwietnia 2015r. – godzina 900

2. Etap finałowy – 28 maja 2015r. – godzina 900
§5
1. Etap kwalifikacyjny ma na celu wyłonienie reprezentantów do drugiego etapu konkursu.
2. Etap kwalifikacyjny składa się z części:
a) Część teoretyczna:
 Test- składający się z 30 pytań
 Czas- 30 minut
 Punktacja- każde zadanie 1 punkt
 Razem- 36 punktów
b) Część praktyczna

 Uczestnik wykonuje dwa zadania praktyczne na komputerze obejmujące (edytor
grafiki Paint, edytor tekstu Word ) Microsoft Office xp 2002
 Czas – 60 minut
§6
1. Do etapu finałowego zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają, co najmniej 80%
poprawnych odpowiedzi łącznie z części praktycznej i teoretycznej.
2. Zadania uczestników konkursu na etapie finałowym polegają na sprawdzeniu wiedzy
informatycznej w formie pracy praktycznej.
a. Uczestnik wykonuje trzy zadania praktyczne na komputerze obejmujące (arkusz
kalkulacyjny Excel, PowerPoint, pracę w sieci Internet).
Microsoft Office xp 2002
§7
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli uczących w gimnazjum
w składzie:
 mgr Renata Krzuś
 mgr Piotr Bryś
 mgr Monika Wójtowicz
2. Wyniki każdego etapu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora.
§8
1. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi (pierwsze trzy miejsca) a finaliści
otrzymują pamiątkowe dyplomy.
§9
1. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami tel. 033 8640-760 lub 517324962
2. Regulamin konkursu oraz druk zgłoszenia można pobrać ze strony
www.gimweg.pl

