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IX MAŁA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów. 

2. Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.  

3. Rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu oraz 

umiejętności czytania ze zrozumieniem.  

4. Intensyfikacja pracy nauczycieli z uczniami szczególnie uzdolnionymi. 

5. Przyczynienie się do lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższego 

stopnia.  

6. Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy  

i umiejętności z zakresu informatyki. 

 
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 przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Powiatu 

Polkowickiego. 
 

Etapy konkursu: 

Olimpiada organizowana jest w dwóch etapach: 

1. Etap I „Szkolny” – organizowany w zgłoszonych placówkach w terminie do  

15 marca 2019 r. 

2. Etap II „Międzyszkolny”- finał odbędzie się w 5 kwietnia 2019 r.  w siedzibie 

POPPPiDM w Polkowicach. 

 

Również do 15 marca 2019 r. opiekunowie powinni przesłać listę zakwalifikowanych 

uczniów (3 uczniów z danej szkoły tworzy drużynę reprezentującą placówkę) na adres 

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

Jury: 

Za prawidłowy przebieg olimpiady odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa  

w składzie:  

1. Członkowie: Opiekunowie uczniów zgłoszonych do konkursu. 

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

Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego 

(załącznik 1) wypełnionego, opatrzonego pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora w terminie 

do 15 marca 2019 r. na adres:  

 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doradztwa Metodycznego 

ul. Targowa 1 59-101 Polkowice 

z dopiskiem KONKURS "IX Mała Olimpiada Informatyczna" zgłoszenie 
 

Przebieg konkursu: 

1. Etap szkolny: 

Do pierwszego etapu konkursu przystępują wszyscy chętni uczniowie klas IV-VI. Etap I ma 

na celu wyłonienie reprezentantów do drugiego etapu konkursu, międzyszkolnego. 

2. Etap międzyszkolny: 

Ten etap składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna polega 

na udzieleniu odpowiedzi na zadania testowe. Na część praktyczną składają się zadania  

z wykorzystaniem następujących programów użytkowych: edytor Paint, edytor tekstów Word, 

arkusz kalkulacyjny Excel, program Scretch. 

3. Zakres wiedzy i umiejętności: 

1) Ogólna wiedza na temat informatyki i komputerów:  

budowa komputera; urządzenia peryferyjne; 

2) Edytor tekstu:  

wprowadzanie i formatowanie tekstu; podział teksu na strony i kolumny; tworzenie  

i formatowanie tabel; osadzanie i formatowanie elementów graficznych; 

wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstów; formatowanie nagłówków i stopek, 

wypunktowanie; 

3) Arkusz kalkulacyjny:  

formatowanie komórek (format, czcionki, krawędzie, wypełnienie, wyrównanie, 

scalanie); obliczanie wartości wyrażeń; zastosowanie podstawowych funkcji 

matematycznych (np. sumowanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); funkcje 

statystyczne (np. średnia arytmetyczna, maksimum, minimum) tworzenie, edycja  

i formatowanie wykresów (np. przygotowanie danych do tworzenia wykresów, 

tworzenie wykresów standardowych i niestandardowych;  

4) Edytor Paint:  

wykorzystanie narzędzi do tworzenia i edycji rysunku; odczytywanie rysunku z pliku, 

modyfikacja i zapis zmian; przekształcanie obrazu; 

5) Scretch: projektowane i tworzenie animacji, w tym animacji złożonych; zmienianie 

tła sceny i postaci duszka; rysowanie sceny, korzystając z banku przedmiotów; 

stosowanie pętli w programie, · stosowanie · instrukcji warunkowych tworzy własną 

grę z wykorzystaniem sterowaniem z klawiatury. 

 

Laureaci /nagrody: 

1. Konkurs ma charakter „olimpijski”, wobec tego drużyna, która zajmie:  

I miejsce zostanie nagrodzona złotymi medalami 

II miejsce srebrnymi medalami 
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III miejsce brązowymi.  

2. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku uczestników o zwycięstwie  

w konkursie zadecyduje dogrywka. 

3. Ponadto Dyrektor POPPPiDM w Polkowicach ufundował Puchar Przechodni Małej 

Olimpiady Informatycznej, który zwycięska drużyna przechowuje w szkole do następnych 

rozgrywek oraz nagrody rzeczowe dla drużyn, które zdobyły 1, 2 i 3 miejsce. Przekazanie 

pucharu przechodniego danej szkole oraz wręczenie nagród nastąpi na XVI Gali 

Laureatów Konkursów Powiatowych.  

 

Uwagi końcowe:  
1. Decyzje jury są ostateczne. 

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

3. 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 na stronie internetowej www.polkowice.edu.pl 
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Załącznik nr 1 

IX MAŁA OLIMPIADA INFORMATYCZNA  

 

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 

 

 

 

 

 

IX MAŁA OLIMPIADA INFORMATYCZNA  

 

SPRAWOZDANIE Z ETAPU SZKOLNEGO 

 

LP Imię i nazwisko  ucznia 

reprezentującego szkołę  

w etapie powiatowym  

Klasa 
Imię i nazwisko nauczyciela 

 koordynatora 

1  

 
 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

Data etapu 

szkolnego 

konkursu: 

 
Ilość uczniów zainteresowanych 

konkursem na etapie szkolnym 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

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  

6 

 

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.: 
 

IX MAŁA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 

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

(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 

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

cywilno-prawnych, 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


