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OWIATOWY KONKURS 

PROGRAMOWANIA  

W SCRATCH 

 

 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

 Cele konkursu:  
1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów. 

2. Popularyzacja programowania. 

3. Rozwijanie kreatywności i nieszablonowego myślenia.  

4. Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.  

5. Intensyfikacja pracy nauczycieli z uczniami szczególnie uzdolnionymi. 
 

Organizator: 

 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa1, 59-100 Polkowice 

 osoba do kontaktu: konsultant Adriana Ciupka, tel. 696 097 456,  

e-mail: a.ciupka@polkowice.edu.pl 

  

Adresat: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII i gimnazjalnych  

z klas III Powiatu Polkowickiego. Dopuszcza się udział w konkursie uczniów z klas 

młodszych (ocena prac wg tych samych kryteriów). 

 

Czas trwania konkursu: 
1. Organizacja etapów szkolnych do końca marca 2019 r. 

2. Zgłoszenie laureatów etapu szkolnego (nie więcej niż 10 prac uczniów z danej szkoły) do etapu 

powiatowego konkursu oraz przesłanie sprawozdania z etapu szkolnego do końca marca 2019 r. 

(koniecznie, jako dokument word) na adres pocztowy organizatora lub na e-mail 

a.ciupka@polkowice.edu.pl (załącznik 2).   

3. Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Programowania – nastąpi do 12 kwietnia 2019 r.  

 

Jury: 

Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa w składzie:  

1. Członkowie: Opiekunowie uczniów zgłoszonych do konkursu. 

2. Przewodnicząca: Adriana Ciupka – konsultant POPPPiDM w Polkowicach. 

3. Nauczyciele zainteresowani pracą w Powiatowej Komisji Konkursowej proszeni są o dokonanie 

adnotacji na karcie zgłoszenia uczestników. 

 

Zasady uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) 

wypełnionego, opatrzonego pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora w terminie do końca  

marca 2019 r. na adres:  

 
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doradztwa Metodycznego 

ul. Targowa 1 59-101 Polkowice 

z dopiskiem KONKURS "II Powiatowy Konkurs Programowania" zgłoszenie 

II P 
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Prace konkursowe: 

1. Konkurs polega na przygotowaniu projektu w języku Scratch (typ pliku to Scratch Projekt.sb  

lub sb2).  

2. Tematyka prac konkursowych: w ramach projektu uczeń ma stworzyć program „Wynalazki”, który 

będzie prezentował (zadaniem autora) trzy najważniejsze wynalazki. 

3. Wszystkie materiały wykorzystane w projekcie (fotografie, rysunki, dźwięki) muszą pochodzić  

z własnych zbiorów, biblioteki dostępnej w programie Scratch lub muszą być wykonane 

własnoręcznie w obrębie programu albo do niego zaimportowane. Należy wykorzystane materiały 

dołączyć w formie elektronicznej do zgłoszonej pracy.  

4. Kryteria oceny: 

 Poprawność działania – 10 pkt 

 Odporność na błędy – 5 pkt 

 Przejrzystość kodu – 5 pkt 

 Walory artystyczne – 5 pkt  

 Oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu – 5 pkt  

 

Laureaci /nagrody: 

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy zajęli I, II i III miejsce. Nagrody zostaną 

wręczone podczas XVI Gali Laureatów Konkursów Powiatowych.  

 
Uwagi końcowe:  
1. Za legalność użytkowanego oprogramowania komputerowego odpowiada nauczyciel 

koordynujący.  

2. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów. 

3. Decyzje jury są ostateczne. 

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

5. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość praw autorskich na wszelkich znanych 

polach eksploatacji, a w szczególności: zamieszczenie dzieła lub jego fotografii w materiałach 

reklamowych, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych. Przeniesienie 

następuje w momencie przyjęcia dzieła i nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie. 

 

 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.polkowice.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polkowice.edu.pl/
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Załącznik nr 1 

II POWIATOWY KONKURS PROGRAMOWANIA  

KARTA  ZGŁOSZENIA 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY  

 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA KOORDYNATORA 

SZKOLNEGO ETAPU 

TELEFON/EMAIL DO KONTAKTU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES e-mail SZKOŁY 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA SZKOŁY  

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY  
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Załącznik 2 

 

 

II POWIATOWY KONKURS PROGRAMOWANIA  

SPRAWOZDANIE Z ETAPU SZKOLNEGO 

 

Lp 
Imię i nazwisko Klasa 

Nazwisko nauczyciela 

koordynatora 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Data etapu szkolnego 

konkursu: 
 

Ilość Uczniów zainteresowanych 

konkursem na etapie szkolnym 
 

 

Informacja dotycząca chęci zaangażowania się w pracę PKK* 

TAK – chcę wziąć udział  

w pracach PKK 
 Imię i nazwisko nauczyciela: 

………………………………………………………. 

Telefon/email do kontaktu: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

NIE – nie chcę wziąć udział  

w pracach PKK 
 

*proszę właściwe pole zaznaczyć   

Sprawozdanie opracował/ła:…………………….......
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Załącznik 3 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na udział w organizowanym przez Powiatowy 

Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach konkursie pn.: 

 

II POWIATOWY KONKURS PROGRAMOWANIA 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa konkursu) 

 

 

...........................................................................................................................  
 (imię i nazwisko dziecka/ ucznia lub pełnoletniego ucznia) 

 

.............................................................. ....... .....................................................  
(wiek, nazwa szkoły)  

 

...........................................................................................................................  
(dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) 

 
……………………………………………………………………………………………. 

 (kontakt: telefon, e-mail, adres) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych  na potrzeby organizacji konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego podczas gali rozdania 

nagród na stronie www.polkowice.edu.pl. 

 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej wraz  

z  wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie 

internetowej organizatora konkursu, profilu w portalu społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.  

 

Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie i jest autorstwa zgłoszonego uczestnika.  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel: 76 746 15 

70, e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl , 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. 723 638 988 lub adresem  

e-mail: inspektor@pcuwpolkowice.pl , 

3. Dane osobowe Pani / Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązujących, a ciążących na Administratorze Danych Osobowych oraz w celu realizacji postanowień zawartych                                 

w podpisanych umowach cywilno-prawnych, 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana / Pani jest ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.                                 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 

5. Dane osobowe Pana / Pani będą udostępniane podmiotom świadczącym Administratorowi Danych Osobowych usługi, 

które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia 

technologicznego i organizacyjnego, 

6. Dane osobowe Pani / Pana przechowywane będą przez okresy określone w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r.                         

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

http://www.polkowice.edu.pl/
mailto:popppidm@polkowice.edu.pl
mailto:inspektor@pcuwpolkowice.pl


POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH 

Placówka doskonalenia nauczycieli wchodząca w skład zespołu placówek pod nazwą Powiatowy Ośrodek Poradnictwa  Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel.767461570,  

adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl, www.polkowice.edu.pl  

AKREDYTACJA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz na czas ustalony w zawartych umowach 

cywilno-prawnych, 

7. Pani / Pan posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw, 

8. Pani / Pan posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadku, gdy przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, 

9. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności, 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania 

uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw, 

11. Dane osobowe Pani / Pana nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu, ani 

udostępnianiu do państw trzecich. 

  

                                                 

 

 

 

…………………………………………                                        ………………………………………................................................... 

    ( miejscowośd , data)                                                        ( podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


