Regulamin
Powiatowego Konkursu
Informatyczno – Językowego „IKAR”
X EDYCJA 2015/2016
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu BESKIDY.
Konkurs przeznaczony jest dla: uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
powiatu żywieckiego, które w wyznaczonym terminie zgłosiły chęć udziału w tym
konkursie.
Głównym Patronem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Żywcu. Współorganizatorem
są szkoły:
1. Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Wieprzu - Szkoła Stowarzyszona w UNESCO (dla uczniów ze Szkół
Podstawowych).
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej
w Milówce (dla uczniów z Gimnazjów).
Każdy uczestnik II etapu konkursu wypełnia oświadczenie o zgodzie na publikację jego
danych osobowych (imię i nazwisko, szkoła) i wizerunku.

Cele konkursu
Głównym celem konkursu jest popularyzacja, a także sprawne posługiwanie się językiem
angielskim oraz technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych powiatu żywieckiego.


Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania praktycznych problemów, mobilizowanie do samodzielnej
i systematycznej pracy.



Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów,
Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.



Wyrównywanie szans edukacyjnych i zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności
potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.

ETAPY KONKURSU ORAZ SPOSÓB I TERMINY PRZEPROWADZANIA ELIMINACJI,
W TYM USTALENIA I OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:


MIĘDZYSZKOLNEGO (na terenie danej szkoły).



FINAŁU POWIATOWEGO (na terenie szkoły organizatora).
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Zakres tematyczny konkursu:
Zarówno pierwszy jak i drugi etap konkursu obejmować będzie materiał, którego zakres
zawarty jest w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotu informatyka oraz
język angielski w szkole danego typu oraz wybrane zagadnienia ponadprogramowe.
Etap I – szkolny:
(zgłoszenia – zał.1 należy odesłać mailem na adres szkoły (do Milówki – gimnazja
lub do Wieprza - szkoły podstawowe) do dnia 6 listopada 2015 r. (PIĄTEK)
Adres na który przesyłają zgłoszenia szkoły podstawowe: alusiajx@gmail.com
Adres na który przesyłają zgłoszenia gimnazja:

wojtek.sleziak@gmail.com

1. Eliminacje szkolne odbędą się w dniu 26 listopada 2015 r. (czwartek) w godzinach
określonych przez dyrektorów szkół. Za zorganizowanie eliminacji szkolnych odpowiada
dana szkoła.
2. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która będzie odpowiadała
za przeprowadzenie szkolnych eliminacji. Będzie ona oceniała prace uczniowskie,
po zakończeniu pracy sporządzi protokół – zał.2) i prześle jego skan wraz zgodą
rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych dziecka – zał.3) za pomocą poczty
elektronicznej lub za pomocą faksu na adres organizatora w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 listopada 2015 r.
3. Eliminacje szkolne (ETAP PIERWSZY) obejmować będą: zadania praktyczne
z informatyki w języku angielskim (60 min.)
4. Do finału powiatowego kwalifikują się maksymalnie dwaj najlepsi uczniowie, którzy
ponadto spełniają warunek uzyskania co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
5. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z uczestników konkursu wymaganych 85%
punktów, Szkolna Komisja Konkursowa może zgłosić do finału powiatowego jednego
ucznia, który w eliminacjach szkolnych uzyskał największą ilość punktów.
6. W przypadku równego uzyskania punktów przez więcej niż jednego ucznia SZKK
organizuje "dogrywkę", której celem będzie wyłonienie ostatecznego zwycięzcy.
7. O udziale w finale ucznia, który w szkolnych eliminacjach nie uzyskał 85% punktów ale
został zgłoszony w skutek braku uczniów, którzy nie uzyskali minimalnego progu,
ostatecznie zdecyduje Powiatowa Komisja Konkursowa, która na podstawie nadesłanych
protokołów ze szkół określi listę rankingową i dokona wyboru najlepszych sześciu
uczestników, którzy w skali całego Powiatu uzyskali najlepszy wynik.
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8. W przypadku małej ilości uczniów z wynikiem powyżej 85% PKK może na podstawie
nadesłanych protokołów zwiększyć liczbę finalistów tak aby w finale nie było ich mniej niż
10 osób.
9. Prace konkursowe (etap I) pozostają w szkole, w której przeprowadzany jest konkurs
i są przechowywane do końca roku szkolnego 2015/2016.
10. Finał powiatowy odbędzie się w siedzibie szkół współorganizujących konkurs w dniu
17 grudnia 2015 r. (czwatek) o godzinie 13:00. Za przygotowanie i przeprowadzenie
finału powiatowego - odpowiedzialni są organizatorzy konkursu.
11. Finał powiatowy obejmować będzie: zadania praktyczne, teorię z informatyki po
angielsku (60 min.)
12. PKK przeprowadza konkurs, ocenia prace uczniowskie, sporządza protokół.
W terminie 3 dni od przeprowadzenia finałowego etapu Konkursu – Powiatowa Komisja
Konkursowa na stronie internetowej organizatora ogłasza wyniki – w tym listę uczniów
wyróżnionych i laureatów konkursu.
13. Sprawdzone i poprawione prace są przechowywane w siedzibie organizatora do końca
r.szk. 2015/2016.
14. Laureatami IKARA zostają uczestnicy, którzy uzyskali 80% (całości dwóch części)
i więcej punktów możliwych do zdobycia w II etapie konkursu, albo przy braku takiego
wyniku – pierwszych trzech finalistów.
13. O miejscu organizacji uroczystej gali podsumowującej X edycji IKARA - finaliści
zostaną poinformowani za pośrednictwem macierzystych szkół. Informacje te będą
również dostępne na stronie internetowej organizatorów. Wstępnie planujemy w lutym .
2016 r.
14. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:
Wiesław Sylwester Jakubiec tel. +48 33 8675 906; GSM: +48 601 283 483
e-mail: scwbeskidy@gmail.com

PRZYDATNE ADRESY SZKÓŁ ORGANIZUJACYCH KONKURS:
http://gimnazjum.konto.pl – dla szkół podstawowych (Gimnazjum MP z OD w Wieprzu)
http://lomilowka.pl - dla szkół gimnazjalnych (ZSOiT im. M. Konopnikiej w Milówce)
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Załącznik 1

ORGANIZATORZY POWIATOWEGO KONKURSU
INFORMATYCZNO - JĘZYKOWEGO
X EDYCJA 2015/2016
Zgłoszenie uczniów do udziału w Powiatowym Konkursie Informatyczno – Językowym „IKAR”
Nazwa szkoły:

Tel/fax:

Adres e-mail:

Gmina:

Niniejszym zgłaszam udział ...................... uczniów do eliminacji (ETAP PIERWSZY)

Powiatowego Konkursu Informatyczno – Językowego i proszę o przekazanie
drogą elektroniczną na podany wyżej adres mailowy szkoły - zestawu pytań konkursowych.

Imię i nazwisko dyrektora szkoły:

Imię i nazwisko opiekuna / opiekunów
(podać z tytułem np. lic., inż., mgr, dr):

Adres e-mail opiekuna/opiekunów
naukowego / ych:

..............................
Miejscowość, data
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Załącznik 2

ORGANIZATORZY POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNO - JĘZYKOWEGO

EDYCJA 2015/2016
Protokół z eliminacji szkolnych
Powiatowego Konkursu Informatyczno – Językowego „IKAR” *)

Nazwa szkoły

........................................................................................................................................................................

Adres i telefon .............................................................................................
Adres email szkoły: ....................................................................................
Gmina ........................................................................................................

Szkolna komisja Konkursowa w składzie (co najmniej 2 osoby):

Przewodniczący SZKK

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

Członek komisji: .........................................................................
stwierdza, że eliminacje szkolne Powiatowego Konkursu Informatyczno - Językowego
zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Organizatora Konkursu
Nazwiska uczniów, których SZKK dopuściła do etapu drugiego:

LP

IMIĘ I NAZWISKO

ILOŚĆ
PEŁNA NAZWA SZKOŁY
PKT

OPIEKUN
NAUKOWY

1

2

SZKK potwierdza uzyskane wyniki i zgłasza ucznia(ów) do finału powiatowego.

Data oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej:
*) Należy przesłać faxem lub scan e-mailem na adres szkoły (patrz pkt. 2 regulaminu)
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Załącznik 3

ORGANIZATORZY POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNO - JĘZYKOWEGO
EDYCJA 2015/2016

OŚWIADCZENIE
.................................................................
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, rodzic (opiekun prawny) dziecka wyrażam zgodę na udział:
.……………………....................................... ...............................
(imię i nazwisko uczestnika I i II etapu konkursu)

w Powiatowym Konkursie Informatyczno – Językowym „IKAR” oraz wyrażam zgodę
na umieszczenie danych osobowych dziecka w bazie danych organizatora konkursu i
przetwarzanie

ich,

zgodnie

z

ustawą

z

dnia

29

sierpnia

1997

r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu
przeprowadzenia konkursu.
Wyrażam zgodę na publikację danych oraz zdjęć zgłoszonego uczestnika (imię
i nazwisko + nazwa szkoły) na stronie Internetowej organizatorów konkursu, szkoły
oraz w lokalnych mediach.
....................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)

Oświadczenie prosimy przesłać scanem lub faxem na nr organizatora (patrz regulamin konkursu)
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