POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNO - ELEKTRONICZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim pod
patronatem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim
2. Konkurs corocznie organizowany jest w II semestrze roku szkolnego (marzec)
w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim ul. Pszowska 92
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.
4. Cele konkursu:
 popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i elektroniki
w szkołach
 rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów uzdolnionych
 wzbudzanie zdrowej rywalizacji,
 kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 umożliwienie porównania swoich umiejętności z umiejętnościami rówieśników
ze szkół powiatu.
4. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz zakres wiadomości i umiejętności
wymaganych na konkursie zostanie przesłany do szkół w formie załącznika
elektronicznego w miesiącu lutym 2016 roku.
5. Ramy organizacyjne - konkurs składa się z dwóch etapów:
 etap kwalifikacyjny
 etap finałowy
6. Etap kwalifikacyjny odbywa się w szkole uczestnika i polega na rozwiązaniu zadań
dostarczonych przez organizatora konkursu w miesiącu lutym 2016 roku.
Przeprowadzenie etapu kwalifikacyjnego powierza się nauczycielowi informatyki lub
techniki w szkole uczestnika, a testy w określonym przez organizatora terminie należy
odesłać do organizatora na adres Zespół Szkół Technicznych ul. Pszowska 92, 44-300
Wodzisław Śląski. Przekroczenie terminu nadesłania wyników eliminuje szkołę
konkursu. Liczba uczniów przystępujących do etapu kwalifikacyjnego nie jest
określona.
7. Etap finałowy odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w marcu 2016 roku.
Dokładna data zostanie podana na stronie internetowej www.zstwodzislaw.net oraz
przesłana do Państwa szkoły pocztą elektroniczną. Etap finałowy jest dwuetapowy.
Część pierwsza – teoretyczna – polega na rozwiązaniu testu przy użyciu komputera.
Część druga – praktyczna – obejmuje wykonanie przez uczestnika praktycznych zadań
z dziedziny informatyczno-elektronicznej.
8. Komisja składa się z 3 osób, w tym: doradca metodyczny z informatyki oraz 2
nauczycieli informatyki.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi w tym samym dniu. Pięć najlepszych osób otrzyma tytuł
laureata wraz z nagrodami rzeczowymi. Dla pozostałych finalistów przewidziano
dyplomy uczestnictwa w finale wraz z drobnymi upominkami.
10. Informacje o wynikach zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim oraz przesłane do szkół
laureatów do 2 tygodni od daty przeprowadzenia konkursu.

11. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na 20 minut przed konkursem
z formularzem zgłoszeniowym oraz legitymacją szkolną.
12. Termin konkursu może ulec zmianie.
13. Osoba do kontaktu: Iwona Gardian 668429452 mail: igardiana@podn.wodzislaw.pl

