
REGULAMIN 

Wojewódzkiego  Konkursu Informatycznego Dla Uczniów Szkół Podstawowych 

 

Organizator:  

 Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 

Cele konkursu:   

● Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych;  
● Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej; 
● Rozwijanie kreatywnego myślenia;  
● Przygotowanie uczniów do planowania rozwoju w zakresie umiejętności informatycznych; 
● Wykorzystanie programów komputerowych do kształtowania uwagi i spostrzegawczości;   
● Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy; 
● Wyzwolenie ducha rywalizacji. 

Terminy przeprowadzania konkursu:  

 Konkurs składa się z dwóch etapów:  

 21/03/2022 r., godzina 10:00.; I etap jest etapem szkolnym. Uczniowie rozwiązują test 
wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią na portalu Testportal. Składa się on z 25 pytań 
testowych, czas rozwiązania 45 minut. Link zostanie udostępniony na stronie głównej Technikum 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie dzień przed planowanym terminem I etapu      
(tj. 20/03/2022). Test będzie aktywowany punktualnie o godzinie 10:00 21/03/2022 r. 

Do drugiego etapu przechodzi 10 uczestników z największą ilością punktów. Informacje o zakwalifikowaniu 
się do drugiego etapu będą podane na stronie głównej Technikum. 

 11/04/2022 r.,  godzina 10:00.;  II etap /finałowy/ odbywa się w formie zdalnej w szkole 
macierzystej. Składa się on z 3 zadań otwartych, czas rozwiązania 60 minut. Finaliści rozwiązują zadania z 
wykorzystaniem programów użytkowych: edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. Rozwiązane zadania 
przesyłamy drogą elektroniczną. Czas wysłania do 11:15, na emaila: konkurs.technikumspsk@gmail.com  
(w formie spakowanego pliku, WinRAR lub WinZip). 
  

26/04/2022 r., godzina 12:00. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Laureatami zostaje 3 uczniów z 
najwyższą ilością punktów. Na finalistów czekają dyplomy, a na laureatów dyplomy i atrakcyjne nagrody. 

Do konkursu przystępują uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych. Osoby biorące udział zobowiązane są do 
przesłania mailowo (skan, zdjęcie) zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
konkurs.technikumspsk@gmail.com 

 

 



          ZAŁĄCZNIK 

………………………………………… 

…………………………………………. 
imiona i nazwiska rodziców  
(prawnych opiekunów) 

             
     …………………………………………………… 

       imię/imiona i nazwisko uczestnika 

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

         pełna nazwa szkoły 

       
 ………………………………………………….. 

adres szkoły  

 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Wojewódzkiego Konkursu 
Informatycznego Dla Uczniów Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 

 

 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

konkursu  ………………………………………………………………………………….  

(imię/imiona i nazwisko dziecka)  
 

organizowanego przez Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w celu 

przeprowadzenia konkursu Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Dla Uczniów Szkół 

Podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.  

 Wyrażenie zgody obejmuje następujące dane: imię, nazwisko oraz nazwa i adres szkoły 

uczestnika konkursu, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu. 

 Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację wyników 

wielokrotnych laureatów, wręczenie dyplomów i nagród podczas gali laureatów oraz zdjęć 

wykonanych podczas uroczystości.  

 

……………………………………….. 
(czytelny podpis wyrażającego zgodę) 

 
 
..........................................  
miejscowość, data   


