
 

REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

 

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY LEGIONOWSKIEGO 

 

„Programować każdy może” 
  

I ORGANIZATOR 
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 

  

II ADRESAT KONKURSU 
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół z terenu powiatu legionowskiego 

w kategoriach:  klas 4-6 , klas 7-8  

III CELE KONKURSU 
• Wyzwalanie aktywności poznawczej uczniów uzdolnionych informatycznie. 

• Umożliwienie uczniom uzdolnionym wykazania się swoimi umiejętnościami  

i udzielenie im wsparcia w dalszym rozwoju. 

• Pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań programistycznych dzieci. 

• Szerzenie wiedzy i kultury informatycznej wśród uczniów szkoły podstawowej 

• Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec problemów informatycznych. 

 IV KOMISJA KONKURSU 

1. Skład Komisji Konkursu zostanie ustalony po nadesłaniu wszystkich prac. 

Zadaniem jest ocena prac uczestników oraz wyłonienie zwycięzców. 

2. Werdykt Komisji jest ostateczny. 

 V PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

Zadanie konkursowe  polega na przygotowaniu projektu  komputerowego 

utworzonego w Schratch’u. Temat pracy dla wszystkich kategorii „ JESTEM 

POLAKIEM” 
 

VI STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
Konkurs jest konkursem jednoetapowym. 

• ma za zadanie wyłonienie 3 najlepszych projektów  w każdej kategorii wiekowej, 

• autorem pracy może być tylko jedna osoba 

 

Kryteria merytoryczne: 

• zawartość merytoryczna, 

• kompozycja, 

• dodatkowe walory (oryginalność). 

Kryteria techniczne: 

• forma projektu 

UWAGA: Prace konkursowe powinny być dziełami autorskimi. Wszelkie 

zapożyczenia z prac innych autorów są zabronione, a udowodnione naruszenie prac 

autorskich skutkuje dyskwalifikacją. 

  



VII TERMINARZ KONKURSU 
Przesłanie pracy do 15.11. 2019r. na adres email: konkursspj@gamil.com z tematem 

KONKURS SCRATCH; w opisie należy podać IMIĘ NAZWISKO, KLASĘ ORAZ 

NAZWĘ SZKOŁY, KATEGORIĘ, ZGODĘ NA UDZIAŁ W KONKURSIE, 

KRÓTKI OPIS. 

  

VIII ZGŁASZANIE DO KONKURSU 
Wysłanie pracy na email jest równoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu. Uczeń 

ewentualnie rodzic - opiekun po przesłaniu pracy zostaną poinformowani o przyjęciu 

do konkursu. 

  

IX NAGRODY 
Laureaci otrzymają nagrodę rzeczową i dyplom, ewentualne wyróżnienia oraz 

podziękowania za udział. 

  

X UWAGI KOŃCOWE 
1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

2.  Wyniki, prace oraz informacja o wręczeniu nagród  zostaną umieszczone na 

szkolnej stronie internetowej www.spj.nieporęt 22.11.2019r. 
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