Regulamin okręgowego konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych
„Informatyczny Puchar”

1. Organizatorzy:
Organizatorem Konkursu jest społeczność szkolna Zespołu Szkół Elektryczno Elektronicznych, w szczególności nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz uczniowie
technikum informatycznego. Konkurs objęty jest patronatem Starosty Powiatu
Radomszczańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący – mgr inż. Mirosław Dratwiński (dratwinski@zse-e.edu.pl)
Członkowie:
mgr inż. Agnieszka Orłowska (aorlowska@zse-e.edu.pl) lub tel. 609 867 350 – nauczyciel
mgr inż. Zbigniew Kołaczkowski– nauczyciel ZSE-E w Radomsku
mgr inż. Artur Frost– nauczyciel ZSE-E w Radomsku
2. Cele konkursu:
 Wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi wśród młodzieży, zwłaszcza techniką i
informatyką.
 Zwrócenie uwagi młodych ludzi na zawody przyszłości, do których należą te związane
z rynkiem usług informatycznych i promocja kierunków technicznych.
 Umożliwienie uczniom sprawdzenia swojej wiedzy i zachęcanie nauczycieli do
rozpoznawania i wpierania zainteresowań uczniów.
 Promowanie współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami wyższymi i samorządem.
3. Terminy:
Konkurs przeprowadzany będzie w dwu etapach:
ETAP I:
 11 marca 2019 r. (od godz. 6.00 do 24.00) – test eliminacyjny „na czas” stronie
www.puchar.zse-e.edu.pl
 12 marca 2019 r. (od godz. 6.00 do 24.00) test bez limitu czasu – „na poprawność
odpowiedzi”, także na stronie www.puchar.zse-e.edu.pl
 Do 12 marca można nadsyłać filmy w konkursie filmowym. Filmy nadsyłamy na adres
film@zse-e.edu.pl , jeśli film jest zbyt duży można podać link do niego, lub przesłać
na płycie na adres szkoły.
Rozstrzygnięcie nastąpi 14 marca. Powiadomienia wysłane zostaną drogą mailową do
uczestników, na adres podany podczas rejestracji
ETAP II:


22 marca 2019 r. Finały Rozpoczęcie godzina 10.00 – zakończenie około 12.00
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4. Zasady i przebieg
Kategoria JUNIOR -konkurs kierowany jest dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
Kategoria MASTER – konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych.
Kategoria FILM – zarówno dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych jak
i uczniów liceów i techników.

Konkurs wiedzy – test
„Informatyczny Puchar”
Należy założyć konto na portalu
puchar.zse-e.edu.pl
Następnie wziąć udział w eliminacjach wg
harmonogramu.
Z kategorii JUNIOR zaprosimy 20
najlepszych zawodników.
Z kategorii MASTER – 10 najlepszych.
Uczestnicy do lat 18, aby uczestniczyć w II
etapie muszą przywieźć podpisana zgodę
rodzica/opiekuna.
II Etap –odbędzie się w ZSE-E w Radomsku
na ul. Narutowicza 12, 22 marca o godzinie
10.00. Uczestnicy rozwiążą test wiedzy ,
a następnie nastąpi rozdanie nagród
i krótki wykład z dziedziny techniki oraz
pokaz filmów biorących udział w konkursie.

Konkurs filmowy pt. "Jak rozwiązać.."
Należy nakręcić i zmontować film
omawiający jeden problem środowiska
online, oraz własny sposób rozwiązania
tego problemu.
Przykładowo może to być: hejt – jak sobie z
nim radzić, gry – czegoś uczą? A może
zabierają czas?
Długość filmu: do 5 minut
Format – mp4 (lub inny powszechnie
stosowany)
Film przesyłamy na adres
film@zse-e.edu.pl do 12 marca 2019r.
Na powyższe konto można przesłać link do
filmu – opublikowanego lub
umieszczonego w chmurze. Tradycyjnie
można przesłać nagraną płytę. Prosimy
wówczas o wcześniejsze wysłanie na adres
szkoły:
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
w Radomsku
ul. Narutowicza 12
97-500 Radomsko
Z dopiskiem „Konkurs filmowy”
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