Zarządzenie Nr 56/2012
Starosty Żuromińskiego
z dnia 11 grudnia 2012r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu konkursu i powołania Komisji Konkursowej w
celu przeprowadzenia III Powiatowego Konkursu Informatycznego.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję Komisję Konkursową III Powiatowego Konkursu Informatycznego w
składzie:
1. Piotr Węgrzyn - przewodniczący
2. Marcin Liszewski - sekretarz ,
3. Witold Hirth - członek,
§2
Zadaniem

komisji

jest

przeprowadzenie

III

Powiatowego

Konkursu

Informatycznego w roku 2012.
§3
Regulamin III Powiatowego Konkursu Informatycznego stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żuromiński

Załącznik do
Zarządzenia Nr 56/2012
Starosty Żuromińskiego
z dnia 11 grudnia 2012r.
REGULAMIN
III Powiatowego Konkursu Informatycznego
Organizator:
 Starostwo Powiatowe w Żurominie
 Stowarzyszenie Informacja-Integracja
Założenia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu żuromińskiego.
2. Cele Konkursu:


rozwijanie związanych z informatyką

uzdolnień i zainteresowań

uczniów oraz pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności
do stosowania wiedzy w praktyce,


rozwój lokalnego społeczeństwa informacyjnego



przygotowanie

do

wykorzystania

narzędzi

informacyjnych

i komunikacyjnych w przyszłym życiu zawodowym i osobistym


propagowanie rozwiązań podnoszących standard życiowy mieszkańców
powiatu



niwelowanie barier w komunikacji międzyludzkiej

Założenia organizacyjne:
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 Etap I – test teoretyczny trwający 45 minut, składający się z 25 pytań
zamkniętych z odpowiedziami wielokrotnego wyboru z 4 wariantów.
 Etap II – test praktyczny trwający do 20 minut, składający się z trzech
losowych zadań praktycznych do wykonania na komputerze podłączonym
do projektora oraz do Internetu.

2.

Każdy wariant odpowiedzi na każde z pytań testu teoretycznego I etapu,
będzie punktowany. Za zaznaczenie odpowiedzi prawidłowej + 1 punkt, a za
zaznaczenie odpowiedzi błędnej -1 punkt.

3.

W II etapie konkursu uczestnicy konkursu będą losować po 3 zadania,
których prawidłowe wykonanie będzie punktowane jako jeden punkt za
każde zadanie.

4.

Napisane testy teoretyczne oraz wykonanie zadań praktycznych oceniać
będzie Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Żuromińskiego.

5.

Warunkiem udziału uczestników w II etapie konkursu jest uzyskanie
punktacji gwarantującej zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce najlepszych
wyników w danej kategorii szkolnej.

6.

Organizatorzy nie zwracają testów uczestnikom. Wglądu do swojej pracy
można dokonać w Wydziale Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w
Żurominie po ogłoszeniu wyników konkursu.

7.

Konkurs odbywać się będzie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Żurominie

8.

9.

I etap odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012r. w następujących godzinach:


o godzinie 1000 – uczniowie gimnazjów



o godzinie 1100 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Wyniki I etapu konkursu zostaną podane na stronie głównej Powiatu
Żuromińskiego pod adresem www.zuromin-powiat.pl do dnia 20 grudnia
2012r.

10. II etap odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012r. w następujących godzinach:


o godzinie 900 – uczniowie gimnazjów



o godzinie 1230 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

11. Uczniowie z najwyższą liczbą punktów będącą sumą punktów z etapu I i II
zajmują odpowiednio I, II i III miejsce w kategorii gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
12. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż jednego
uczestnika konkursu po zakończeniu II etapu konkursu, decyzję o kolejności
podejmują członkowie Komisji Konkursowej po uprzednim zadaniu każdemu
z uczestników z równą liczbą punktów, dodatkowego zadania praktycznego

do wykonania. O kolejności w punktacji końcowej decydować będzie czas w
jakim uczestnik konkursu wykonał poprawnie zadanie.
13. Dla trzech najlepszych uczniów w każdej kategorii przewidziane są dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.
14. O wynikach konkursu, terminie, miejscu wręczenia nagród i dyplomów
finaliści zostaną powiadomieni odrębnym pismem skierowanym do dyrektora
szkoły. Ostateczne wyniki zostaną ponadto podane do wiadomości
publicznej na stronie internetowej Powiatu Żuromińskiego pod adresem
www.zuromin-powiat.pl.
15. Informacji na temat konkursu udziela Pełnomocnik Starosty Żuromińskiego
ds. społeczeństwa informacyjnego Pan Piotr Węgrzyn,

tel. 23 657-47-00

wew. 58, e-mail: p.wegrzyn@zuromin-powiat.pl.
16. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja
konkursowa.
Starosta Żuromiński

