
 

REGULAMIN  

VII REGIONALNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

rok szkolny 2016/2017 

 

     

 

       Opieka merytoryczna 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli                     
„RODN WOM” – Katowice 
 

 

Patronaty Honorowe 

 

Prezydent  Miasta Dąbrowy Górniczej 
 

Dyrektor Delegatury Sosnowiec                                
Kuratorium Oświaty w Katowicach   
 

 

Patronaty medialne 

 
„Przegląd Dąbrowski” 

 

ADRESACI, 

ZASIĘG KONKURSU 

Uczniowie klas III szkół podstawowych miast: 
Będzin, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, 
Sosnowiec, Zawiercie. 

 

      ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa Nr 20  
ul. Adamieckiego 12  
41- 300 Dąbrowa Górnicza 
Tel./fax, 32/2625162 
e-mail: sp20@sp20.dabrowa.pl 

      

 

 

 

       CELE KONKURSU 

 rozwijanie zainteresowań i umiejętności 
informatycznych dziecka w młodszym wieku 
szkolnym; 

 stymulowanie aktywności poznawczej uczniów 
informatycznie uzdolnionych; 

 umacnianie wiary dziecka we własne siły, możliwości 
i umiejętności oraz umożliwienie mu osiągnięcia 
sukcesu; 

 promowanie uczniów szczególnie zdolnych; 
 przygotowanie uczniów do posługiwania się 

komputerem i technologią informacyjną; 
 podnoszenie jakości pracy Szkół Podstawowych           

w zakresie informatyki i technologii informacyjnej  
na I etapie kształcenia. 
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     ETAPY KONKURSU: 

 

     Etap I    

  -  szkolny 

 

Kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas III szkół 
podstawowych. 
Organizator nie bierze udziału w konkursie. 

     Etap II Szkołę reprezentuje jeden uczeń klasy III z poziomu, (np.: jedna klasa 
III -  jeden uczeń, dwie klasy III – 2 uczniów, etc.), wyłoniony                          
w etapie I, który w Programie Paint projektuje kartkę wielkanocną.  
Prace muszą być wykonane tylko w tym programie i zapisane                         
w formacie: * jpg. Nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów 
cudzego autorstwa, takich jak np.: cliparty, zeskanowane ilustracje. 
W nowym dokumencie Microsoft Office Word należy zamieścić 
metryczkę według wzoru: 

Imię i nazwisko 
ucznia 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Nazwa placówki                                       
z danymi teleadresowym,  

e-mail szkoły. 

                 

Zapisaną pracę ucznia, metryczkę oraz skan oświadczenia, proszę 
przesłać na adres kier_20@interia.pl z dopiskiem: VII Regionalny 
Konkurs Informatyczny,  do 20.03.2017.   
Powołana komisja kierując się kryteriami: samodzielności, 
pomysłowości, ogólnego wrażenia artystycznego, wyłoni 25 uczniów 
do właściwego etapu III. 
Wyniki etapu II,  zostaną zamieszczone na Internetowej stronie szkoły 
www.sp20.dabrowa.pl, w zakładce:  
NAUCZYCIEL / AKCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA / REGIONALNY KONKURS 
INFORMATYCZNY dnia 23.03.2017. 
Nauczyciele, których uczniowie zakwalifikowali się do III etapu, mają 
obowiązek telefonicznego poinformowania organizatora o dalszym 
udziale ucznia w konkursie, do dnia 28.03.2017.    

     Etap III Odbędzie się w siedzibie organizatora, 04.04.2017., o godz. 1000. 
Na tym poziomie, sprawdzenie wiadomości oraz umiejętności uczniów 
odbędzie się w wyniku testu i zadań praktycznych, w oparciu                       
o załączony zakres materiału. 

Komisja konkursowa etapu III: Pracownicy WOM RODN Katowice (pracownia 
Informatyki), Doradca metodyczny matematyki, Informatyki i techniki 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE, 
WSZYSTKIM  UCZESTNIKOM ŻYCZYMY  POWODZENIA! 

                                                                 
                                                                                ORGANIZATORZY: 
                                            
                                           Jolanta Tarnowska: doradca metodyczny edukacji 
                                           wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, zaj. komputerowe,   
                                           nauczyciele zajęć komputerowych: Małgorzata Polak, Marcin Ordon 
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Zakres 

materiału: 

 

 

 znajomość obsługi oraz elementów komputera i ich funkcji; 

 uruchamianie programów; 

 pisanie i formatowanie tekstu w programie Word; 

 zapisywanie i odczytywanie wyników pracy z komputerem; 

 rysowanie i malowanie w programie Paint oraz dołączanie 

napisów do rysunków; 

 wklejanie pliku graficznego do dokumentu; 

 otwieranie plików; 

 uruchamianie dysku zewnętrznego, zapisywanie plików               

     na Pen Drive; 

 drukowanie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna ucznia  
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację danych 
osobowych mojego syna/córki w postaci imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz zdjęć        
na stronach internetowych przez Organizatora w celach konkursowych, zgodnie                
z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych                 
(tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) 
 

                             
                                                           
 

                                                               ……………………………………………………… 
                                                            

                                                                 Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka 
 

 

 
 
 

………………………………………………………….. 
                                  Miejscowość, data 
 
 


