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Regulamin 

II Powiatowego KONKURSU  
WIEDZY INFORMATYCZNO - TECHNICZNEJ  

"KWIT" 

 
                     § 1 

            [Organizator] 

1. Organizatorem konkursu informatycznego pod nazwą „KWIT” [dalej jako 

Konkurs] jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 

2. Patronat nad konkursem sprawuje POL – EKO – APARATURA s.j. 

 
                        § 2  
  [Cel/miejsce/dzień konkursu] 

1. Celem Konkursu jest 

•  popularyzacja wśród uczniów oraz pogłębianie przez uczniów wiedzy  

z zakresu informatyki. 

• wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu  

i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych 

• motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i 

zdobywania nowych umiejętności 

• wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy 

2. Finał konkurs odbędzie się w marcu/kwietniu 2019r.  
• I etap – w własnej szkole (platforma e-learningowa Zespołu Szkół 

Ekonomiczny w Wodzisławiu Śląskim. 

http://www.podn.pl/
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• II etap – w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. 

3. Szczegółowe informacje (daty, godziny, zakres zadań konkursowych  itp.) 

zostaną przesłane do szkół  gimnazjalnych  oraz podstawowych powiatu 

wodzisławskiego w lutym 2019r.  

 
                   § 3  
     [Zasady Konkursu] 

1. Konkurs składa się z dwóch następujących etapów:  

a) Etap I - test osadzony na platformie e-learningowej Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim 

b) Etap II – finał -  polega na rozwiązywaniu zadań z informatyki w pracowniach 
informatycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, 

2. Zadania opracowywane są z podziałem na dwie kategorie wiekowe: 

- I grupa – uczniowie klas 7,8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum 

- II grupa – uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej. 
3. W  ramach  etapu  I  i  II  oceny  dokonuje  powołana do tego celu komisja. 

 

§ 4  
[Tematyka] 

1. Tematyka Konkursu obejmuje  

• Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, 

korzystanie z sieci komputerowej 

• Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, 

przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów  

w sieci. 

• Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych 

liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych 

• Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem 

komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego 

• Znajomość budowy i zasady działania elementów zestawu 

komputerowego. 

 
                  § 5 
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 [Warunki uczestnictwa] 
 

1. W lutym 2019r. organizator konkursu roześle do szkół szczegółowe informacje 

nt. zadań konkursowych wraz  z zasadami logowania na platformę e-

learningową.  

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej (klasy 4-8)  

lub gimnazjalnej, który do końca lutego 2019r.  zgłosi chęć uczestnictwa. Do 

regulaminu dołączono również kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika (zał. nr 1), 

którą należy dostarczyć do ZSE w Wodzisławiu Śląskim najpóźniej w dniu 

konkursu.  

3. Szczegółowych informacji nt. Konkursu udziela Pan Andrzej Macha 

(szkola@ekonomik.wodzislaw.pl lub kwit@ekonomik.wodzislaw.pl) Zespół 

Szkół Ekonomicznych ul. Szkolna 1,  44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 4552270) 

 
                    § 6  
             [Nagrody] 

1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla osób, które zdobędą I, II i III 

miejsce w dwóch kategoriach wiekowych. Fundatorem nagród jest firma  

POL – EKO APARATURA s.j.  

 
                   § 7  
[Postanowienia Końcowe] 

 

1. Organizator  zastrzega   prawo   do   zmiany   Regulaminu   bez   podania   

przyczyny, a w szczególnie wyjątkowych okolicznościach odwołanie Konkursu. 

2. Ewentualne zmiany Regulaminu są publikowane w sposób analogiczny do jego 

ogłoszenia. 
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