Opolski Konkurs Technologii Informacyjnej
dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego
w roku szkolnym 2013/2014
I Organizatorzy
Opolski Konkurs Technologii Informacyjnej dla uczniów szkół podstawowych
województwa opolskiego, zwany dalej Konkursem Informatycznym, organizowany jest
przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

II Uczestnicy
W Konkursie Informatycznym mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych
województwa opolskiego. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

III Cele konkursu
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów,
• stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej informatycznie,
• rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym
działaniu,
• intensyfikacja pracy nauczycieli z uczniami szczególnie uzdolnionymi,
• poszukiwanie utalentowanej pod względem informatycznym młodzieży
i zapewnienie możliwości rywalizacji.
• promowanie uczniów najzdolniejszych o najwyższym poziomie wiedzy
informatycznej w województwie opolskim,
• stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy
i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej,

IV Wymagany zakres wiedzy
Konkurs obejmuje treści podstawy programowej z zajęć komputerowych i informatyki
w klasach IV-VI szkoły podstawowej i poszerza zagadnienia dotyczące:
• organizacji i zarządzania plikami
• edytora tekstu
• arkusza kalkulacyjnego
• prezentacji multimedialnych
• obróbki grafiki
• baz danych
• sieci globalnej Internet (wyszukiwanie i segregacja informacji, komunikacja, inne
usługi)
• algorytmiki i programowania
• tworzenia i administrowania stronami internetowymi (HTML, PHP, CSS, CMS)
• ogólnych zagadnień dotyczących sprzętu komputerowego (hardware)

V Organizacja
Za prawidłowy przebieg całego konkursu odpowiedzialna jest Wojewódzka Komisja
Konkursowa powołana przez dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji w Opolu.
Poszczególne etapy konkursowe przeprowadzane będą w następujący sposób:

Eliminacje szkolne
Eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane
przez dyrektora szkoły.
Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest:
• zapoznanie nauczycieli, uczniów, rodziców z regulaminem konkursu,
• przygotowanie zadań konkursowych, przeprowadzenie eliminacji konkursu do dnia
16.04.2014r., ocena prac uczniów,
• zgłoszenie uczniów w terminie do dnia 18.04.2014r. do Wojewódzkiej Komisji
Konkursowej. Zgłoszenia uczniów należy dokonać poprzez wypełnienie formularza
zamieszczonego na stronie internetowej www.konkursy.rcre.opolskie.pl, a także
zgłoszenia w formie pisemnej na adres:
RCRE Opole, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
z dopiskiem „Opolski Konkurs Technologii Informacyjnej 2014”
Do kolejnego etapu konkursu szkoła może zgłosić tych uczniów, którzy w zawodach
szkolnych uzyskali nie mniej niż 75% punktów możliwych do zdobycia.
W przypadku małej liczby uczniów o konieczności przeprowadzenia eliminacji
szkolnych decyduje nauczyciel odpowiedzialny w szkole za konkurs.
Nieprzesłanie kompletnego zgłoszenia lub zgłoszenie poza terminem spowoduje
dyskwalifikację.

Eliminacje wojewódzkie
Eliminacje wojewódzkie odbędą się 5.05.2014r. i polegać będą na samodzielnym
rozwiązywaniu przez uczniów w szkole macierzystej zadań opublikowanych na
platformie konkursowej. Każdemu prawidłowo zgłoszonemu do eliminacji
wojewódzkich uczniowi zostanie aktywowane konto na platformie. Adres oraz dane
logowania przesłane będą drogą elektroniczną nauczycielom organizującym eliminacje.
Testy eliminacji wojewódzkich na platformie konkursowej udostępniane będą według
harmonogramu dla poszczególnych szkół. Harmonogram ten zostanie odpowiednio
wcześniej opublikowany na stronie www.konkursy.rcre.opolskie.pl.
Każdy zakwalifikowany do eliminacji wojewódzkich uczeń będzie mógł zapoznać się z
platformą przez możliwość zalogowania się i rozwiązania przykładowych zadań
testowych na co najmniej tydzień przed eliminacjami.
Szczegóły dotyczące zasad obsługi platformy e-learningowej opublikowane zostaną na
stronie konkursu.
Informacja o wynikach eliminacji wojewódzkich umieszczona zostanie na stronie
internetowej www.rcre.opolskie.pl oraz www.konkursy.rcre.opolskie.pl w ciągu 14 dni od
dnia ich przeprowadzenia.
Do finału kwalifikuje się 15 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów.

Finał
Finał odbędzie się 2.06.2014r. i polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu przez
zakwalifikowanych uczniów testów na platformie konkursowej oraz zadań
praktycznych opracowanych przez Komisję Konkursową. Zadania praktyczne oceniane
będą zgodnie z kryteriami opublikowanymi wraz z zadaniem. Uczeń może przystąpić do
finału po okazaniu Komisji aktualnej legitymacji szkolnej oraz prawidłowo wypełnionej
Karty Uczestnika Finału.

VI Tryb pracy Komisji Konkursowej
Siedzibą Komisji Konkursowej jest
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji,
45-315 Opole, ul. Głogowska 27.
Wszystkie informacje o konkursie będą publikowane na stronie
www.konkursy.rcre.opolskie.pl w dziale Opolski Konkurs Technologii Informacyjnej.
Na potrzeby konkursu został także aktywowany adres poczty elektronicznej
konkurs@rcre.opolskie.pl, pod którym można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.
Do zadań Komisji Konkursowej należy:
• przygotowanie zawodów od strony organizacyjnej,
• zabezpieczenie tajności materiałów konkursowych i samodzielnej pracy uczniów w
czasie eliminacji finałowych,
• ocena prac konkursowych,
• powiadamianie uczestników o wynikach eliminacji wojewódzkich,
• kwalifikowanie uczestników do finału,
• prowadzenie dokumentacji konkursowej.

VII Zasady oceny prac
1. Testy na platformie konkursowej ocenia odpowiednio skonfigurowany system
elektronicznych testów.
2. Zadania praktyczne oceniane są zgodnie ze stworzonymi specjalnie do niego
kryteriami (kryteria wraz z punktacją opublikowane będą pod treścią zadania).
3. Na ocenę rozwiązania zadania nie mają wpływu dodatkowe elementy zastosowane
przez ucznia a nieistotne dla rozwiązania problemu.
4. W finale uzyskana łączna suma punktów za rozwiązanie testu i zadania praktycznego
decyduje o kolejności uzyskanych miejsc.

VIII Finaliści i Laureaci
Tytuł Finalisty otrzymuje każdy uczestnik Finału, który przystąpi do zmagań
konkursowych.
Tytuł Laureata otrzymują uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 85% punktów
możliwych do zdobycia.
O zdobytym miejscu, a tym samym o wygranej w konkursie decyduje największa liczba
punktów zdobytych w Finale.

IX Postanowienia końcowe
1. Uczniowie do konkursu przystępują dobrowolnie.
2. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do konkursu w
wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu.
3. W przypadku nakładania się terminów kilku konkursów uczeń dokonuje wyboru
konkursu, w którym weźmie udział.
4. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom etapu finałowego w czasie dojazdu do
miejsca przeprowadzania konkursów oraz powrotu do szkoły odpowiada dyrektor
szkoły, do której uczęszcza uczeń.
5. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową.
6. Skargi uczestników konkursu, ich rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące
formalnego przebiegu eliminacji wojewódzkich oraz finału rozpatruje Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.
7. Skargi wnosi się pisemnie w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia konkursu.
8. Skargi rozpatruje się w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
9. Skargi wniesione z naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt. 7, nie będą
rozpatrywane.
UWAGA: W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem zdanie
rozstrzygające ma Wojewódzka Komisja Konkursowa.

X Kalendarium konkursu
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4.

Eliminacje szkolne
Zgłoszenie uczniów do udziału w eliminacjach wojewódzkich
Eliminacje wojewódzkie
Finał

do 16.04.2014r.
do 18.04.2014r.
5.05.2014r.
2.06.2014r.

