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Oleśnica, 16.11.2016 r. 

 
I Powiatowy Konkurs Informatyczny 

dla uczniów klas VI 
szkół podstawowych. 

 
24.01.2017 r. godz. 10.00 

 

Rozwój technologii powoduje, że w szkole oprócz języka polskiego 

i angielskiego powinniśmy uczyć trzeciego języka: programowania. Nie chodzi tylko  

o programowanie czy kodowanie, ale o możliwość odkrycia logiki spraw z różnych obszarów 

rzeczywistości i wyrażenie ich w sposób zrozumiały dla komputera.  

Myślenie algorytmiczne powinno być wprowadzone do nauczania powszechnego  

tym bardziej, że w prostych formach może się znaleźć już w szkole podstawowej. 

Organizatorzy:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

przy współpracy z Panem Pawłem Weliczko  

nauczycielem informatyki w Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy  

 

I. REGULAMIN KONKURSU  

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów  

oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia. 

2. Konkurs odbędzie się 24.01.2017 r.  godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Edukacji  

i Kultury w Oleśnicy. 

3. Konkurs kierowany jest dla uczniów klas VI szkół podstawowych. 

4. Konkurs składa się z jednego etapu. Polega on na rozwiązaniu przez uczestników 

konkursu projektów algorytmicznych przygotowanych przez organizatora konkursu.  

5. Kodowanie – 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.  

6. Kryterium decydującym o miejscu, jest długość napisanego kodu, czyli ilość użytych 

linii kodu. Im mniejsza ilość linii kodu, tym wyższe miejsce w rankingu.  

7. Każda szkoła może zgłosić do 2 uczestników, przy czym każdy uczeń jest osobnym 

uczestnikiem. Rozgrywka jest konkursem indywidualnym. 

8. Zgłoszenie projektu do konkursu odbywa się poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej  

na adres pceik@pceik.pl  w terminie do 20 stycznia 2016 r.  

9. Każdy uczestnik ma do dyspozycji komputer na którym opracowuje swoje rozwiązania.   

10. Komisja Konkursowa ocenia projekty pod kątem zaawansowania technicznego, 

samodzielności, oryginalności i jakości rozwiązania. Komisja Konkursowa może 

zadawać pytania autorom projektów.      
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11. Do przeprowadzenia konkursu organizatorzy powołują Komisję Konkursową. Skład 

Komisji Konkursowej jest jawny i jest podawany na stronie internetowej konkursu. 

12. Organizatorzy  mogą dokonywać zmian w składzie Komisji Konkursowej w trakcie 

trwania konkursu. 

 

II. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 8 czerwca 

2017 r. o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone  

z udziału w wyżej wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 8 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.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  

nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
 

 


